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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
TERMO DE RATIFICAÇÃO

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.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 9623/2018-3
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 9623/2018-3, RATIFICOU a contratação da empresa IATEC – Instituto de Artes e Técnicas de Comunicação, referente à inscrição de servidores
desta Corte de Contas, para participação no evento de
capacitação e aperfeiçoamento intitulado: “Treinamento em Consoles Digitais” a ser realizado na cidade do Rio
de Janeiro/RJ, no período de 10 a 12 de dezembro de
2018, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no
art. 25, inciso II c/c o art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93;

Santo, incluído fornecimento de óleo mineral, conforme
especiﬁcação constante no Projeto Básico.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 34.336,07 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e sete centavos).
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência até 31 de dezembro
de 2018, cujo início será contado ao dia seguinte da publicação do extrato no Diário Oﬁcial de Contas do TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 3.39.039
Vitória/ES, 05 de dezembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Vitória, 06 de dezembro de 2018.
CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Resumo do Contrato nº 036/2018
Processo TC- 3291/2018-8
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Lima Soluções Energéticas Ltda.

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

OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação de empresa especializada para prestações de serviços de manutenção dos transformadores de alimentação
da subestação elétrica do Tribunal de Contas do Espírito
www.tce.es.gov.br
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ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria
ATO DGS Nº 089/2018

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Designar equipes de servidores para ﬁscalização do Con-

– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;

LUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA.

trato nº 036/2018, ﬁrmado com o a empresa LIMA SO-

– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CON-

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

ções que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno des-

– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuite Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da
Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N
nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Larissa Nascimento Gabriel Scardini, matrícula 203.699 (Fiscal Titular) e Juliana Martins dos Santos Amaral Escodino, matrícula
203.663 (Fiscal Adjunto), para ﬁscalização do Contrato
Nº 036/2018, ﬁrmado com a empresa LIMA SOLUÇÕES
ENERGÉTICAS LTDA, constantes dos autos do Processo
TC nº 3291/2018-8.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na
data de sua publicação.

Telefone: (027) 3334-7665

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC- 103/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01438/2018-1, 02955/2013-8
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER PRÉVIO 116/2017 – 2ª CAMARA –– CONHECER –
PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR PARECER PRÉVIO
116/2017 – APROVAÇÃO COM RESSALVAS – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. Miguel Lourenço da Costa, Prefeito Municipal de Divino de São Lourenço no exercício de 2012, em face do
Parecer Prévio TC 116/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos do Processo TC 2955/2013, nos seguintes termos:
1. PARECER PRÉVIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Divino São Lourenço a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa – prefeito municipal de Divino São Lourenço no exercício de 2012., nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso III do Regimento Interno.
1.2 Diante da materialização da hipótese prevista no
art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000 e com
fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos apartados, com reprodução de todas as peças da Prestação
de Contas objeto do TC 2955/2013.
1.3 DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios
eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas
relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
1.4 ARQUIVAR, após trânsito em julgado e expedido o
Parecer Prévio.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Por meio da Decisão Monocrática – DECM 502/2018, decidi pelo conhecimento do presente recurso, tendo em
vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursais, e determinei a remessa dos autos ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NRC, manifestou por- meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR nº. 184/2018-4, opinando pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.
Seguindo os trâmites regimentais os autos seguiram para o Ministério Público de Contas, o qual por meio do
Parecer PPJC 2943/2018-1, de lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, anuiu integralmente a Instrução Técnica de Recurso – ITC 184/2018-4.
O Sr. Miguel Lourenço da Costa, por intermédio de seu
patrono Sr. Altamiro Thadeu F. Sobreiro, realizou sustentação oral na 27ª Sessão Plenária, que ocorreu no dia
14/08/2018 e solicitou a juntada dos memoriais.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento do presente Recurso de Reconsideração, veriﬁco que encontram respaldo no art. 164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei
Complementar Estadual 621/2012).
Veriﬁco estarem presentes as condições especíﬁcas de
admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES).
Além disso, constato que o processo apresenta-se tempestivo, conforme Despacho da Secretaria Geral das Sessões, ﬂs. 31, veriﬁco ainda que o interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os pressupostos

de admissibilidade.
Assim, o presente recurso foi conhecido por meio da Decisão Plenária TC 502/2018.
Veriﬁco ainda, que foram cumpridas as formalidades explícitas no artigo 405, §§ 1º a 4º do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas, qual seja; a equipe técnica se
manifestou por meio da Instrução Técnica de Recurso –
ITR 184/2018-4, e o Ministério Público de Contas foi ouvido e se manifestou por meio do Parecer 2943/2018-1,
de lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva. Portanto, os autos estão aptos para julgamento.
Assim, passo análise do mérito recursal.
DO MÉRITO
No tocante ao mérito o recorrente norteia seu recurso
enfrentando as irregularidades que ensejaram na condenação do recorrente, assim passo debate-las de forma
separada;
Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento
Base Normativa: Artigo 42 c/c §1º do artigo 1º da Lei
Complementar 101/2000 - LRF.
Quanto à irregularidade em tela, o Recorrente alega que
a equipe técnica rechaçou os argumentos trazidos pelo
mesmo em virtude de não ter sido possível identiﬁcar
que os recursos que ingressaram no exercício de 2013
originaram-se de convênio, como também não se correlacionou outros convênios com a suposta insuﬁciência
de caixa.
No que se refere aos convênios celebrados, o Recorrenwww.tce.es.gov.br

te informa que o Parecer Prévio deve ser reformado,
uma vez que não foi considerado o momento de assunção da obrigação, trazendo à baila a Decisão Plenária TC
1828/2017, a qual dispõe que, para ﬁns de violação do
artigo 42 da LRF, a expressão “contrair obrigação de despesa” refere-se ao momento de celebração do contrato
administrativo ou instrumento congênere.
Neste sentido, o Recorrente ainda informa que, na própria Manifestação Técnica de Defesa 4/2016, deixou-se
claro que os instrumentos de assunção de despesa foram assinados antes de 1º de maio de 2012.
O Recorrente tece considerações a respeito do Contrato 194/2012, assinado em 20 de março de 2012 perante
à Construtora São Miguel Ltda., tendo como objeto uma
unidade de saúde no valor de R$ 249.797,85; do Convênio 22/2011, ﬁrmado com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, assinado em 25 de agosto de 2011, tendo
como objeto a construção de quadra poliesportiva em
estrutura metálica e sem arquibancada, cujo recurso liberado seria de R$ 322.894,39; e do Convênio 39/2011
ﬁrmado com a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano assinado em 16 de
dezembro de 2011, tendo como objeto a pavimentação
em blocos da Rua Carlos Emery, cujo recurso liberado seria de R$ 80.589,83.
Em sua sustentação oral, o recorrente, por intermédio
de seus advogados, ratiﬁca os argumentos já apresentados na peça recursal.
Ante as alegações apresentadas e os contratos mencionados, o Recorrente conclui:
Nota-se, sem muita diﬁculdade, que todos os instrumentos foram assinados antes do prazo estabelecido para
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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violação do art. 42 da LRF, sendo impróprio manter-se a
irregularidade uma vez que houve deliberação expressa
do Plenário do TCEES entendendo que contrair obrigação nova se refere à assinatura do contrato administrativo ou do instrumento congênere.

uma insegurança jurídica perante seus jurisdicionados.

Por tais razões, pede-se o provimento do recurso para
reformar o parecer prévio recorrido, no sentido de se
afastar a irregularidade.

Inclusive há de se registrar que esses debates tomados
para a emissão de parecer Prévio de Prestação de Contas
Anual (PCA) de Prefeitos, relativa ao exercício de 2012,
ou seja, depois da ocorrência dos fatos, não sendo possível orientação aos gestores, que à época tiveram que
se basear no que existia e que não era algo conclusivo.

Em que pese as argumentações trazidas pelo Recorrente, especiﬁcamente para o exercício em análise, esse
apontamento de irregularidade ensejou intenso debate nesta Corte de Contas quanto à interpretação do artigo 42 da LRF, desse debate, obteve-se a deﬁnição consolidada, por maioria dos votos dos conselheiros, de que
“contrair obrigação de despesa”, expressão inserta no
artigo 42 da LRF refere-se ao momento da celebração
do contrato administrativo ou instrumento congênere e
não automaticamente pelo empenho, conforme Decisão
2230/2017, no voto do relator nº 02661/2017, nos autos
processo TC 4003/2013.
Outros pontos de grandes debates sobre os parâmetros
para aferir a infração ao art. 42 da LRF, foram a existência
dos Pareceres Consultas neste Tribunal de Contas – TC
25/04 e 03/05 e TC 012/2007, que abordava o tema do
art. 42 da LRF, com força normativa e eﬁcácia erga ommes e a Nota Técnica 001/2013.
Constatou-se que os pareceres consultas então em vigor nesta Corte, promoveram manifestações com fundamentos divergentes, conforme se veriﬁcam dos votos
vista apresentados nos autos dos processos que tratou
desse tema, a exemplo do TC 4003/2013 e 2820/2013,
ou seja, entendimentos divergentes entre nós conselheiros, a partir das mesmas bases normativas, suscitando

Essas normativas então em vigor nesta Corte, foram
equacionadas com a edição da Decisão Normativa
001/2018, aprovada, por maioria do plenário, na 16ª
Sessão Plenária, no dia 29 de maio do corrente ano.

Foi com essas premissas que o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em voto vogal proferido na 17ª Sessão
Plenária, no dia 05/06/2018, nos autos do Processo TC
2820/2013, reconsiderou seu entendimento proferidos
a respeito do tema e propôs a inaplibalidade da irregularidade apontada em afronta ao art. 42 da LRF, nas prestações de contas de 2012.
Reproduzo trechos do voto vogal, constante dos autos
do processo supracitado, em face do seu teor elucidativo:
Insta destacar, porém, que o procedimento inaugurado
pela Nota Técnica (NT) nº. 001/2013 não foi aquele aplicado ao julgamento das prestações de contas referentes
ao exercício ﬁnanceiro de 2008, suscitando questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, conforme
voto proferido pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, durante o julgamento deste Processo (TC nº.
4003/2013).
Naquela ocasião, o Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva advertiu que “ao mudar o critério de metodologia para ﬁns de veriﬁcação do art. 42, da LRF, rewww.tce.es.gov.br

sultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha
adotando em exercícios anteriores, de forma a violar ﬂagrantemente os princípios constitucionais da segurança
jurídica, bem como pelo exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa”.
A observação formulada pelo Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva deve ser considerada em sua
plenitude. A respeito do princípio da segurança jurídica
nunca é demais relembrar as lições do Professor Almiro
do Couto e Silva quando aduz que:
A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou um princípio jurídico que se ramiﬁca em duas partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza objetiva, é aquela que envolve a questão dos limites à retroatividade dos atos do
Estado até mesmo quando estes se qualiﬁquem como
atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
[...] A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção
à conﬁança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação.
Discorrendo sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro observa:
Na realidade, o princípio da proteção à conﬁança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que
os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e,
nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros.
Ademais, o referido princípio integra o ordenamento jurídico aplicável à espécie, notadamente por encontrar-se
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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previsto de forma expressa o caput do art. 2º., da Lei Federal nº. 9.784/99, de aplicação subsidiária aos Tribunais
de Contas, cujo teor regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Recentemente, ainda, a Lei Federal nº. 13.655/2018, alterou as disposições contidas no Decreto-Lei Federal nº.
4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) para fazer constar que:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eﬁciente e
sem prejuízo aos interesses gerais.
Extrai-se do texto legal, portanto, a necessidade de se
estabelecer um período de transição entre a entrada em
vigor de um novo parâmetro hermenêutico quando se
tratar de interpretação de normas de conteúdo indeterminado.
No caso concreto, porém, não há como se ﬁxar um período para adaptação, já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal nº.
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.
Muito embora tenham sido realizados eventos institucionais com vistas a conceder esclarecimentos aos gestores públicos, é de se recordar que o novo marco interpretativo se deu quando já iniciado o período de ve-

dação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o
seu atendimento sem o risco da imputação de sanções
por sua violação.
Ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, faça previsão das vedações impostas e
das obrigações a serem observadas em caso de sua incidência, assim como a 4ª. Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual
de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados como
fonte para a elaboração da Nota Técnica nº. 001/2013,
é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática especíﬁca de aferição do referido artigo o que, de certa forma,
conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e conﬁança no sentido de que o exame das contas seguiria este padrão.
De acordo com o entendimento ﬁrmado por Humberto
Ávila, a segurança jurídica, considerando os estudos contemporâneos, pode ser entendida sob três enfoques. O
primeiro seria o da segurança como um fato; o segundo,
da segurança como valor; e o terceiro, da segurança como uma norma princípio.
Por segurança como um fato, depreende o autor supracitado, que a “segurança pode referir-se a um estado de
fato, isto é, a uma determinada realidade passível de
constatação”. Sob essa concepção, segurança jurídica seria o estado de previsibilidade e certeza, de maneira concreta, dos desdobramentos jurídicos dos atos e condutas praticados.
A segurança jurídica como um valor teria a sua signiﬁcação relacionada a um estado ideal de existência do ordenamento jurídico, sendo cotejada e dimensionada por
www.tce.es.gov.br

um juízo axiológico de valores previamente estabelecidos.
Ainda para Humberto Ávila, pode a segurança jurídica
consubstanciar uma prescrição normativa, sendo qualiﬁcada como uma norma jurídica da espécie norma-princípio. Essa caracterização de norma-princípio provém da
teoria do constitucionalista alemão Robert Alexy, que caracterizou regras e princípios como normas, uma vez que
“podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição”.
Desta feita, sob esse enfoque, a segurança jurídica, como
norma-princípio, “é a prescrição para a adoção de comportamentos destinados a assegurar a realização de uma
situação de fato de maior ou menor difusão e a extensão
da capacidade de prever as conseqüências jurídicas dos
comportamentos”
Assim, norma-princípio seria aquela imbuída com grau
de generalidade que supera, em muito, o estabelecido
nas normas com caráter de regra, considerando-se estas
como normas de comportamento e os princípios como
normas de argumentação.
Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de aferição do art. 42, da
Lei Complementar Federal nº. 101/2000, impedindo
que os gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Por estas razões, reviso o meu posicionamento anterior para alterá-lo, propondo seja considerado impossível a análise nesta prestação de contas da irregularidade “Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”, diante das
alterações interpretativas promovidas e da falta de informações necessárias para sua aferição, considerando,
ainda, a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte de Contas, que sugere a inviabilidade de reabertura da instrução processual dos autos.
Desta forma, tal qual salientado pelo E. Conselheiro em substituição, Marco Antonio da Silva (Voto Vista
048/2018) “ não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e
2º, aplicação de penalidade administrativa, em face da
infringência do artigo 42 da LRF, havendo sanção para
tal situação no âmbito do direito penal, bem como não
é possível aplicação analógica ou extensiva em matéria
de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo
qual, peço vênia ao Eminente Relator, para votar no sentido da não aplicação do citado dispositivo como sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da
LRF, deixando de determinar a formação de autos apartados para este ﬁm.”
Assim, primando pela segurança jurídica, novamente sigo a proposição do Conselheiro Sérgio Borges.
Entretanto, tendo em vista que houve o indicativo de irregularidade pela Área técnica de que existiu insuﬁciência de caixa para arcar com as despesas contraídas no ﬁnal do mandato, sem, no entanto, ser analisado tal encargo, devido à falta de um critério seguro, conforme já
fundamentado neste voto e decidido por maioria do plenário, ﬁcando inconcluso se houve ou não a infração do
referido artigo, entendo pela ressalva na aprovação das
contas.
Com essas considerações, divergindo dos fundamentos
apresentados pela Área Técnica, Ministério Público de
Contas, entendo que a irregularidade deve ser manti-

da, porém no campo da ressalva, nos termos dos fundamentos deste voto, não maculando a atuação do gestor.
Aplicação deﬁcitária em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Base Normativa: Artigo 212 da Constituição Federal e artigo 71, inciso IV, da Lei Federal 9.394/96.
Quanto à irregularidade em tela, o Recorrente questiona
o fato de a Área Técnica, através da MT 4/2016, não ter
analisado os argumentos trazidos sobre a irregularidade em comento em sede de sustentação oral, representando, conforme alegado pelo Recorrente, nítida violação ao Princípio da Ampla Defesa.
Desta feita, entendendo que os argumentos apresentados na defesa oral não foram analisados pela Área Técnica, o Recorrente trouxe novamente, vejamos:
Quanto a este item temos a esclarecer que das transferências recebidas do FNDE deixaram de ser aplicados
os recursos oriundos da Quota de Salário Educação no
valor de R$ 69.515,15, parte dos recursos do Programa
Nacional de Transporte Escolar -PNATE no valor de R$
19.975,87 e parte do Convênio para aquisição de ônibus no valor de R$ 6.939,57, perfazendo o total d R$
96.430,59, valores estes superiores aos R$ 70.872.72
que deixaram de (sic) aplicados exercício de 2012.” [grifo original]
A equipe técnica em sua manifestação informa que não
houve ofensa ao contraditório e ampla defesa tendo em
vista que as justiﬁcativas prestadas relativas à aplicação deﬁcitária em manutenção e desenvolvimento do ensino quando da apresentação de defesa oral pelo Defendente, ainda no processo de prestação de contas anual–Processo TC 2955/2013 (ﬂs. 456 a 459), liwww.tce.es.gov.br

teralmente reproduzidas neste Recurso de Reconsideração, já haviam sido analisadas pela Área Técnica conforme MT 1081/2017.
Em sede de sustentação oral, bem como nos memoriais
apresentados, o responsável, por intermédio de seus advogados, ratiﬁca os argumentos já apresentados na peça recursal.
Pois bem.
Dá análise dos autos veriﬁco que as informações trazidas pelo gestor que “não teriam sido computados como gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia de R$ 96.430,59 (das transferências recebidas do FNDE deixaram de ser aplicados os recursos
oriundos da quota de Salário Educação no valor de R$
69.515,15, parte dos recursos do Programa Nacional de
Transporte Escolar -PNATE no valor de R$ 19.975,87 e
parte do Convênio para aquisição de ônibus no valor de
R$ 6.939,57, perfazendo o total de R$96.430,59)” não
merecem prosperar.
Conforme depreende-se da tabela abaixo, todos os valores referentes as transferências de recursos foram evidenciados pela equipe técnica na análise das contas da
Prefeitura de Divino São Lourenço, vejamos:
Contudo, os valores sustentados pelo recorrente, por serem provenientes de recursos de terceiros não devem
ser considerados no cálculo da despesa com o MDE, para
ﬁns do Artigo 212 da Constituição Federal e artigo 71, inciso IV, da Lei Federal 9.394/96, como detalhado no anexo D, da RTC 72/2014 (ﬂs. 303) e na Instrução Contábil Conclusiva nº. 10/2015-9, explícitos nos autos do Processo Inicial.
Por ﬁm, importante registrar que a Prefeitura de Divino
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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de São Lourenço aplicou apenas 24,31% da sua receita
de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, não apresentando nenhuma justiﬁcativa plausível que justiﬁcasse a aplicação deﬁcitária de 0,69%.

xa e ratiﬁca critérios e orientações sobre a ﬁscalização
das disposições do art. 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), publicada no Diário Oﬁcial de Contas em
30/05/2018;

Dessa forma em virtude do percentual deﬁcitário, bem
como da ausência de justiﬁcativa plausível que justiﬁcasse o déﬁcit na aplicação do MDE, entendo ser incabível
ao caso a aplicação do princípio da insigniﬁcância conforme solicita o recorrente.

Manter incólume os demais termos do Parecer Prévio TC
116/2017 – Segunda Câmara;

Assim, corroboro o entendimento técnico e ministerial e
mantenho a irregularidade.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento técnico e Ministerial, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
CONHECER o presente Recurso de Reconsideração;
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, reformando o
Parecer Prévio TC 116/2017, no sentido de:
manter a irregularidade Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato,
sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento (II.2 do Parecer Prévio 116/2017), sem macular as contas, sendo apenas objeto de ressalva;
Excluir a
116/2017;

DETERMINAÇÃO 1.2 do Parecer Prévio

RECOMENDAR ao atual gestor que observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que ﬁ-

DAR CIÊNCIA aos interessados;
Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Miguel Lourenço da Costa, Prefeito do Município de Divino de São Lourenço, no exercício de 2012,
em face do Parecer Prévio TC 116/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos do Processo TC 2955/2013
que recomendou a REJEIÇÃO DAS CONTAS.
Por meio da Decisão Monocrática nº 502/2018 foi conhecido o recurso.
Na 30ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia
04/09/2018, solicitei vista dos autos após a apresentação do respeitável voto proferido pelo Conselheiro Domingos Augusto Taufner, com o intuito de me inteirar de
modo mais minucioso acerca do tema tratado no processo em tela.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro endossou parcialmente as proposições da área técnica e do Ministério Público
de Contas, e votou no seguinte sentido:
[...]
www.tce.es.gov.br

CONHECER o presente Recurso de Reconsideração;
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, reformando o
Parecer Prévio TC 116/2017, no sentido de:
manter a irregularidade Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem
disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento (II.2 do Parecer Prévio 116/2017), sem macular
as contas, sendo apenas objeto de ressalva;
excluir a DETERMINAÇÃO 1.2 do Parecer Prévio
116/2017;
RECOMENDAR ao atual gestor que observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que ﬁxa e ratiﬁca critérios e orientações sobre a ﬁscalização
das disposições do art. 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), publicada no Diário Oﬁcial de Contas em
30/05/2018;
Manter incólume os demais termos do Parecer Prévio TC
116/2017 – Segunda Câmara;
Nesse contexto, peço vênias para divergir parcialmente do voto do Eminetente Relator, nos termos da fundamentação a seguir exposta.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente destaco que acompanho o Relator, em todos os seus fundamentos, para dar parcial provimento
ao recurso em relação ao item Obrigações de despesas
contraídas, nos últimos dois quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu
pagamento tratado no item 1 do seu voto.
No que diz respeito a apreciação do item Aplicação deﬁcitária em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(item 2 do voto do Relator 4245/2018) inauguro diverSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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gência, pelas razões a seguir expostas.
O Conselheiro Relator entendeu ser incabível a aplicação
do princípio da insigniﬁcância, como solicitado pelo recorrente “em virtude do percentual deﬁcitário, bem como da ausência de justiﬁcativa plausível que justiﬁcasse
o déﬁcit na aplicação do MDE”.
Tenho posicionamento diferente a respeito do tema por
entender necessária a observação dos julgados recentes desta Corte de Contas em matérias semelhante que
também levam em conta outros posicionamentos acerca
do assunto em destaque também merecem apreciação e
potencialmente incidência no caso concreto.
Firmada este premissa, entendo que o caso concreto deve ser tratado em conformidade com as especiﬁcidades
fáticas que o sustentam e, do ponto de vista do direito material, abordado sob a égide do arcabouço jurídico
considerado na sua totalidade e não somente sob o comando de uma regra aplicada isoladamente, no caso a
norma prevista no art. 212, da Carta Constitucional.
Melhor explicando, tem-se que uma análise mais detalhada do sistema jurídico impõe a atenção a vários tipos
de normas, que não decorrem pura, simples e exclusivamente da lei em sentido estrito, mas também de princípios que preenchem esse sistema, integrando-o e exercendo a sua função normativa, já reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.
Vale dizer, os princípios também são normas e, por isso mesmo, devem ser aplicadas no caso concreto juntamente com as regras já estabelecidas em leis e outros
diplomas normativos, moldando-as e lhes dando o devido suporte.
Essa breve consideração guarda a devida pertinência

na medida em que, admitida a inegável necessidade de
atenção e respeito à dinâmica jurídica de subsunção dos
fatos às regras já previamente estabelecidas, cabe aos
princípios gerais de direito, assim como aqueles outros
que são inerentes a ramos especíﬁcos do direito – como
o é o direito ﬁnanceiro e o direito administrativo – elidir excessos e também pequenos deslizes, caracterizados pelo seu caráter irrisório e insigniﬁcante.
No presente caso, em que pese tenha o gestor cumprido a maior parte de suas obrigações constitucionais e legais que impõem valores mínimos e máximos de receita
a serem observados no exercício da gestão do dinheiro
público junto à Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, deixou de alcançar o limite constitucional previsto
no art. 212, da CFRB, que estabelece o limite mínimo para gastos a manutenção e desenvolvimento da educação
naquele Município
Indubitavelmente constata-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada, posto que o valor não aplicado
alcançou a sifra total de R$ 70.812,72 que proporcionalmente representa 0,69% do percentual mínimo a ser
aplicado o que corresponte a 2,77% do valor mínimo
esperado (R$ 2.557.784,90). Destarte, não há evidencia
nos autos de que qualquer ação do executivo, de alto interesse social, foi abandonada em virtude deste valor.
Assim, justiﬁca-se a aplicação do princípio da proporcionalidade a ﬁm de não se cometer injustiça, nem tampouco demonstrar uma incompatibilidade da força da reação deste Tribunal de Contas frente ao baixo grau de lesividade do comportamento censurado. Sobre isso, segundo salienta a doutrina jurídica, “a proporcionalidade
é um aspecto da razoabilidade voltado à aferição da justa medida da reação administrativa diante da situação
www.tce.es.gov.br

concreta”.
Ademais, com o intuito de demonstrar que se trata de
tema anteriormente abordado e estudado, observa-se
que a aplicação do princípio da proporcionalidade autoriza a aplicação do princípio da insigniﬁcância no caso
sub examine, conforme posicionamento do Tribunal de
Contas da União – TCU. Vejamos:
Tomada de Contas Especial. Recursos federais transferidos pelo extinto Ministério da Habitação, Urbanismo e
Meio Ambiente à Prefeitura Municipal de Parnaguá/PI.
Rejeição de defesa processada em oportunidade anterior. Apresentação de novos elementos de defesa. Comprovação dos gastos mediante recibo. Prática prevista
na norma reguladora (IN/STN nº 10/87, vigente à época). Aplicação de recursos no mercado ﬁnanceiro. Valores revertidos em prol do convênio. Pouca materialidade da quantia passível de restituição ao erário. Aplicação
do princípio da insigniﬁcância e da economia processual. Regularidade, ressalvas e quitação ao responsável.
(Acórdão 36/2000 - Primeira Câmara; Grupo II - CLASSE II - 1ª Câmara; Processo 549.006/1993-1; Responsável: Onofre Antunes Mascarenhas (ex-Prefeito, CPF nº
008.723.003-82).).
Tomada de Contas Especial. Irregularidade na utilização
de recursos repassados à Prefeitura de Imperatriz/MA.
Citação. Revelia. Desvio de recursos. Irregularidade das
contas. Princípio da insigniﬁcância jurídica: de minimis
non curat praetor. Desnecessidade de envio ao Ministério Público por ser de pequeno valor o prejuízo causado. Condenação em débito. Fixação de prazo para recolhimento do valor reclamado. Autorização de cobrança executiva, caso haja necessidade. (Acórdão 396/1998
- Primeira Câmara; Grupo I - CLASSE II - 1ª Câmara; InSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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teressado: Ministério do Bem-Estar Social (extinto). Responsáveis: Davi Alves Silva (ex-Prefeito), Lindalva Pinheiro de Melo (ex-Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Comunitário), Antônio Martins dos Santos e Jessé Simão de Melo.).

manter a irregularidade Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato,
sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento (II.2 do Parecer Prévio 116/2017), sem macular as contas, sendo apenas objeto de ressalva;

No mesmo sentido já posicionou esta Corte de Contas
nos Processos TC 3341/2013 (Acórdão TC 071/2014)
TC 1315/2011 (Acórdão TC 154/2012), C 2127/2012
(Acórdão 149/2014), TC 13589/2015 (Parecer Prévio
026/2017).

manter a irregularidade aplicação deﬁcitária em manutenção e desenvonvimento do ensino, sem macular as
contas, sendo apenas objeto de ressalva, nos termos do
voto;

Em virtude dos argumentos ate aqui expostos e, considerando que nos exercícios anteriores (2011 a 2012 e 2014
e 2015) a Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço,
sob a gestão do Sr. Miguel Lourenço da Costa, atendeu
a aplicação do percentual exigido no que diz respeito à
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, me posiciono, nestes autos, no sentido de, quanto a este item, dar
provimento ao recurso interposto.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento externado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator, VOTO no sentido de
que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
CONHECER do presente recurso por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar nº
621/2012, como também sua tempestividade;
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, reformando o
Parecer Prévio TC 116/2017, no sentido de:

EXCLUIR determinação do item 1.2 do Parecer Prévio
116/2017 para formar autos apartados, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o prefeito municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso
III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00.
REFORMULAR O PARECER PREVIO TC 116/2017 – Segunda Câmara para recomendar à Câmara Municipal de
Divino São Lourenço a APROVAÇÃO COM RESSALVAS
das contas de responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa – prefeito municipal, no exercício de 2012,
nos termos do art. 80, inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012, c/c o art. 132, inciso II do Regimento Interno,
mantendo-se determinação constante no item 1.3 do
referido Parecer Prévio;
Incluir no Parecer Prévio 116/2017 RECOMENDAÇÂO ao
atual gestor que observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que ﬁxa e ratiﬁca critérios
e orientações sobre a ﬁscalização das disposições do art.
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no
Diário Oﬁcial de Contas em 30/05/2018
DAR CIÊNCIA aos interessados;
Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

Conselheiro
1. PARECER PRÉVIO TC- 103/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
1.1. CONHECER do presente recurso por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar
nº 621/2012, como também sua tempestividade;
1.2. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, reformando o Parecer Prévio TC 116/2017, no sentido de:
1.2.1. manter a irregularidade Obrigações de despesas
contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o
seu pagamento (II.2 do Parecer Prévio 116/2017), sem
macular as contas, sendo apenas objeto de ressalva;
1.2.2. manter a irregularidade aplicação deﬁcitária em
manutenção e desenvonvimento do ensino, sem macular as contas, sendo apenas objeto de ressalva, nos termos do voto;
1.3. EXCLUIR determinação do item 1.2 do Parecer Prévio 116/2017 para formar autos apartados, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o prefeito municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00.
1.4. REFORMULAR O PARECER PREVIO TC 116/2017 –
Segunda Câmara para recomendar à Câmara Municipal
de Divino São Lourenço a APROVAÇÃO COM RESSALVAS
das contas de responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa – prefeito municipal, no exercício de 2012,
nos termos do art. 80, inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012, c/c o art. 132, inciso II do Regimento Interno,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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mantendo-se determinação constante no item 1.3 do
referido Parecer Prévio;

Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 04/12/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.5. Incluir no Parecer Prévio 116/2017 RECOMENDAÇÂO ao atual gestor que observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que ﬁxa e ratiﬁca critérios e orientações sobre a ﬁscalização das disposições do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
publicada no Diário Oﬁcial de Contas em 30/05/2018
1.6. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.7. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos
2. Por maioria, pelo voto -vista vencedor conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o relator, que alterou o seu voto apenas para excluir a irregularidade referente ao artigo 42 LRF, mantendo à aplicação deﬁcitária
MDE e emissão de PP pela rejeição.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da Presidência, Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRGIO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

PARECER PRÉVIO TC- 104/2018 – PLENÁRIO
Processos:

01778/2018-2, 02040/2018-8, 02795/2014-5

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Relator:

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Interessado: PAULO FERNANDO MIGNONE
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procuradores: THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES),
AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), FELIPE
OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER PRÉVIO 0106/2017 – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do
Espírito Santo, em face do Parecer Prévio TC-106/2017www.tce.es.gov.br

6 – Segunda Câmara, proferido nos autos TC-2795/20145, nos seguintes termos
1. PARECER PRÉVIO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos na Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal, com fulcro no artigo 76, “caput”, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do Senhor
Paulo Fernando Mignone, na forma do art. 132, II, do
Regimento Interno deste Tribunal.
1.2 Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da LC n. 101/00.
1.3 Dar ciência aos interessados;
1.4 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela emissão de parecer prévio pela rejeição acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas.
3. Data da Sessão: 04/10/2017 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente), e Domingos Augusto Taufner (Relator).

sitos de admissibilidade, opina-se pelo CONHECIMENTO
do presente Recurso de Reconsideração.

4.2. Conselheiro-substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).

Quanto ao mérito, após análise do conteúdo dos autos
TC 1778/2018, considerando-se as argumentações apresentadas, opina-se pelo PROVIMENTO quanto à reforma
do Parecer Prévio TC-108/2017- Segunda Câmara, exarado no Processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Muniz Freire (TC 3628/2015), relativo ao exercício de 2013, face à inexistência nos autos
de elementos suﬁcientes para elidir a ocorrência da irregularidade de realização de despesas com pessoal
em excesso ao Limite Constitucional (item 7.1.1 do RT
165/2016 e II.1 da ICC 244/2015).

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 29/11/2017
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
Veriﬁcou-se por meio da Decisão Monocrática
00356/2018-8 (ﬂ. 25), pela notiﬁcação do senhor Paulo Fernando Mignone para que no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis apresentasse a esta Corte suas contrarrazões, nos termos do art. 160, da Lei Complementar nº 621/2012.
Em atendimento a notiﬁcação, o gestor responsável protocolou sob o nº TC 04442/2018-6, de 06/04/2018, as
contrarrazões ao Recurso de Reconsideração (ﬂs.33/48),
as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, que
elaborou a Instrução Técnica de Recurso 0020/2018-9
(ﬂs. 52/78), concluindo nos seguintes termos:

Por oportuno, diante das normas regimentais, sugere-se a formação de autos apartados, nos termos do arts.
38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2º e
281 do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar pessoalmente o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º, da
Lei 10.028/2000, tendo em vista o apontamento descrito nos itens 7.1.1 do RT 165/2015 e II.1 da ICC 244/2015.
Consoante relatado no item 2 desta Instrução Técnica e
com fulcro no art. 485, inciso V do NCPC c/c art. 70 da LC
621/2012, opina-se, também, pela extinção do processo
TC 2040/2018 sem julgamento de mérito.
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação (Parecer Ministerial 03313/2018-5), o procurador Luciano Vieira manifestou-se no mesmo sentido do NRC.

III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

II FUNDAMENTOS

Ante as razões expostas, por estarem presentes os requi-

Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se enconwww.tce.es.gov.br

tra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios,
onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo
um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de; BARROS,
Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas de Minas
Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII, 2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>).
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de
Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal –
STF analisou a matéria através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o parecer
é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016,
informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte ﬁnal do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da

União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração ﬁnanceira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação deﬁnitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão ﬁscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ﬁcarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
www.tce.es.gov.br

técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do
Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança –
ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 25 de junho de 2002):
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do
Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das ﬁnanças da unidade federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos
programas governamentais, demonstram os níveis de
endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo
e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enﬁm,
nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de
Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, 1 cic.
49, IX da CF/88). (g.n.)
Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):
Tratando-se de exame de contas de Governo o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO
e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações,
pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eﬁcácia, eﬁciência e

efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária. Portanto, tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução deﬁne em seu art. 3º,
“c”, III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCEES para avaliação da gestão
política do chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a
efeito pelo Poder Legislativo.
O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enﬁm, nos balanços gerais, deﬁnidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a ﬁscalização ﬁnanceira e orçamentária do municíwww.tce.es.gov.br

pio será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80,
I, II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,
da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional ou patrimonial.
II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL 00165/2015-7
A Prestação de Contas Anual reﬂete a atuação do chefe
do Poder Executivo municipal, no exercício das funções
políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, em respeito aos programas,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos
de planejamento aprovados pelo Legislativo municipal,
quais sejam: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; bem como, em
respeito às diretrizes e metas ﬁscais estabelecidas e às
disposições constitucionais e legais aplicáveis.
As contas consolidadas foram objeto de análise pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2 FORMALIZAÇÃO
2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal por meio do ofício OF/PMMF/GP/Nº 119/2014, em
31/03/2014, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, portanto, dentro
do prazo regimental.
Em 25 de fevereiro de 2015, a 4ª Secretaria de Controle
Externo procedeu à análise dos arquivos digitais encaminhados, referentes às peças e documentos especiﬁcados
no Anexo 02 da Instrução Normativa (IN) TC 028/2013,
concluindo que os mesmos atendiam as especiﬁcações
técnicas mínimas aceitas, encontrando- se o processo
apto para análise e instrução técnica na forma regimental.
Considerando os documentos encaminhados para análise, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 122
do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para emis-

são do Parecer Prévio sobre as contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 31/03/2016.
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os arquivos encaminhados foram assinados eletronicamente pelo Prefeito Municipal e pelo
Contabilista Responsável.
3 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 2276/2012, elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88, compreendendo as metas e prioridades do município de Muniz Freire, para o exercício de 2013, dispôs sobre a elaboração da lei orçamentária anual, deﬁnindo os programas
prioritários de governo e estabelecendo, dentre outras
diretrizes, a movimentação de créditos orçamentários.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA do município de Muniz Freire – Lei 2278/2012 – estimou a receita e ﬁxou a despesa para o exercício de 2013 em R$
48.500.000,00 (quarenta e oito milhões e quinhentos mil
reais), admitido a abertura de créditos adicionais suplementares, limitados a 10% (dez pontos percentuais) do
valor total do orçamento, conforme artigo 6º, § 3º, o que
equivale a R$ 4.850.000,00 (quatro milhões, oitocentos
e cinquenta mil reais).
4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
No que tange às receitas, veriﬁca-se que houve uma previsão original de R$ 48.500.000,00 (quarenta e oito milhões e quinhentos mil reais), e uma arrecadação de R$
46.345.548,00 (quarenta e seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais),
equivalendo a 95,56% (noventa e cinco vírgula cinquenta
e seis pontos percentuais) da receita prevista.
A execução orçamentária consolidada das despesas,
www.tce.es.gov.br

composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento ﬁscal e da seguridade social do município de Muniz Freire, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$ 49.330.655,25 (quarenta
e nove milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), cujo resultado representa 94,18% (noventa e quatro vírgula dezoito pontos percentuais) em relação às despesas autorizadas, conforme evidenciamos na tabela a seguir:
O resultado da execução orçamentária evidencia um déﬁcit orçamentário de R$ 2.985.107,25 (dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, cento e sete reais e vinte e
cinco centavos), conforme demonstrado a seguir:
Todavia, no exercício anterior, constatou-se a apuração
de Superávit Financeiro para fazer face ao Déﬁcit Orçamentário apurado no exercício em análise, conforme
demonstrado a seguir:
No decorrer da execução orçamentária de 2013, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e
especiais, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Considerando a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve uma elevação na autorização das despesas no montante de R$
3.876.850,53 (três milhões, oitocentos e setenta e seis
mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e três
centavos) resultando numa despesa total ﬁxada de R$
52.376.850,53 (cinquenta e dois milhões, trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta
e três centavos), conforme segue:
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
4.1 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO
EM MONTANTE SUPERIOR AO AUTORIZADO NA LEI ORSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ÇAMENTÁRIA ANUAL
Base Normativa: Artigos 5º e 6º da Lei Municipal
2278/2012 e Artigo 42 da Lei Federal 4320/64.
Tomando-se por base a Tabela 06 deste RTC, observou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares
no montante de R$ 11.843.421,53 (onze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e um
reais e cinquenta e três centavos).
Segundo disposto na Lei Orçamentária Anual do Município, em seu artigo 5º, o limite para abertura de créditos adicionais suplementares ﬁcou limitado ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o total das despesas ﬁxadas no Orçamento, ou seja, R$ 4.850.000,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil reais).
Registra-se que o artigo 6º do Orçamento Municipal estabeleceu que não oneram o mencionado limite as seguintes suplementações:
– as suplementações utilizadas para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais insuﬁcientemente
dotadas, independentemente da natureza e fonte de recursos, limitada a 40% (quarenta por cento) do valor total previsto para pessoal e encargos sociais;
– as suplementações ou remanejamentos efetuados utilizando como fonte de recursos os convênios ﬁrmados,
conforme Parecer Consulta TCEES nº 028/2004;
– as suplementações efetuadas utilizando como fonte de
recurso o excesso de arrecadação, conforme previsto no
art. 43, § 1º, inciso II e § 3º, da Lei Federal nº 4.320 de 17
de março de 1964;
– as suplementações efetuadas utilizando como fonte de
recurso o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme previsto no art.

43, § 1º, inciso I e § 2º, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de
março de 1964;
– as suplementações destinadas a suprir insuﬁciências
nas dotações referentes à amortização e encargos da dívida, precatórios e sentenças judiciais.
Apurou-se com base nas informações encaminhadas o
seguinte:
Levando-se em consideração as informações apresentadas na listagem de créditos adicionais, bem como o disposto no art. 6º da Lei Orçamentária Anual supramencionada, o montante de R$ 6.704.021,66 (seis milhões,
setecentos e quatro mil, vinte e um reais e sessenta e
seis centavos) não onera o limite de abertura de créditos adicionais suplementares. Sendo assim, foram efetivamente abertos créditos suplementares, nos termos do
art. 5º, no montante de R$ 5.139.399,87 (cinco milhões,
cento e trinta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), montante este que extrapola o autorizado na Lei Orçamentária Anual, qual seja,
R$ 4.850,000,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta
mil reais), conforme detalhamento a seguir:
Veriﬁca-se, com base nas tabelas anteriores, que a limitação para abertura de créditos adicionais suplementares foi ultrapassada em R$ 289.399,87 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), havendo necessidade de que o Responsável apresente os esclarecimentos que julgar necessários, bem como o detalhamento das suplementações
efetuadas sob amparo do artigo 6º da Lei Orçamentária Anual.
4.2 DIVERGÊNCIA ENTRE OS TOTAIS DE SUPLEMENTAÇÕES E DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,
www.tce.es.gov.br

NO BALANCETE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COMPARATIVAMENTE AO DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS
ADICIONAIS.
Base Normativa: artigos 85 e 89 da Lei Federal
4.320/1964.
Tomando-se por base o Demonstrativo de Créditos Adicionais, encaminhado na presente Prestação de Contas
Anual, veriﬁca-se que as suplementações de dotações orçamentárias atingiram o montante de R$ 11.843.421,53
(onze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos),
enquanto as anulações de dotações orçamentárias totalizaram R$ 7.966.571,00 (sete milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais), conforme demonstrado na Tabela 05 deste Relatório.
Todavia, levando-se em consideração o Balancete de
Execução Orçamentária do exercício de 2013, os totais
de suplementações e de anulações de dotações orçamentárias mostraram-se divergentes daqueles apurados
no Demonstrativo de Créditos Adicionais, conforme a seguir demonstrado:
As divergências apontadas, de fato, não reﬂetiram no
montante de créditos adicionais abertos no exercício de
2013, uma vez que os valores foram compensados entre si (suplementações menos anulações), contudo, face
à divergência entre os demonstrativos, os quais devem
apresentar-se consonantes, faz-se necessário o esclarecimento do fato pelo responsável.
5 EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução ﬁnanceira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagaSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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mentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na tabela a seguir, sintetizamos o Balanço Financeiro
que integra a prestação de contas anual consolidada do
município de Muniz Freire, relativa ao exercício de 2013:
De acordo com o Balanço Financeiro que integra a prestação de contas anual sob análise, o resultado ﬁnanceiro
do exercício, representado pela diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários, foi superavitário em R$ 175.084,11 (cento e setenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e onze centavos).
Cumpre destacar que esse resultado não deve ser entendido como superávit ou déﬁcit ﬁnanceiro do exercício,
cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial,
utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte.
6 EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, reﬂetindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP consolidada, que integra a prestação de contas, evidencia
um resultado patrimonial positivo, consubstanciado em
um superávit patrimonial no valor de R$ 762.559,12 (setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e
nove reais e doze centavos).
Na tabela a seguir, evidenciamos sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do muni-

cípio durante o exercício referência da prestação de contas:

correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo
43, da Lei 4.320/1964.

O resultado das variações patrimoniais quantitativas reﬂetiu positivamente no patrimônio do município de Muniz Freire.

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

Não signiﬁca dizer que o resultado dessas variações patrimoniais representa um lucro para o poder público. Esse resultado indica apenas o quanto que os serviços públicos ofertados promoveram alterações quantitativas
nos elementos patrimoniais do município.
A situação patrimonial do município, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresentamos na tabela a seguir a situação patrimonial
consolidada do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação
de contas anual, evidenciando os saldos das contas patrimoniais no encerramento do exercício de 2013:
O superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial
constitui-se como fonte de recursos para abertura de
créditos adicionais no exercício seguinte.
Dessa forma, demonstramos no quadro a seguir, o resultado ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013:
O superávit ﬁnanceiro apurado, representado pela diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro poderá ser utilizado no exercício seguinte para
abertura de créditos adicionais desde que observadas as
www.tce.es.gov.br

6.1 SUPERÁVIT FINANCEIRO DEMONSTRADO, POR VÍNCULO DE RECURSO, DIVERGE DAQUELE CONSTANTE DO
SALDO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL.
Base Normativo: artigos 85 e 89 da Lei Federal
4.320/1964.
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado, apurou-se o seguinte superávit ﬁnanceiro do exercício:
Todavia, ao evidenciar o Superávit Financeiro acima, por
fonte de recurso, o gestor apresentou o seguinte saldo
no demonstrativo consolidado encaminhado (arquivo digital BALPAT02):
Portanto, em vez de evidenciar Superávit Financeiro, ﬁcou evidenciado na peça contábil encaminhada um Déﬁcit Financeiro de R$ 1.046.511,03 (um milhão, quarenta
e seis mil, quinhentos e onze reais e três centavos).
Assim, existe uma diferença entre os saldos apresentados (saldos “C” e “F” supramencionados), da ordem de
R$ 1.631.102,41 (um milhão, seiscentos e trinta e um
mil, cento e dois reais e quarenta e um centavos), cabendo ao gestor esclarecer tal divergência.
Cumpre-nos alertar que esta divergência é passível de
devolução ao erário municipal, se não comprovada a sua
inexistência.
7 GESTÃO FISCAL
7.1 DESPESAS COM PESSOAL
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000) ao
estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão ﬁscal disciplinou, em seus arSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, que
por sua vez, segundo deﬁnição da Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
7.1.1 Realização de Despesas com Pessoal acima dos limites legais da LRF
Base Normativa: Artigos 19, inciso III; 20, inciso III, alínea “b” e 22, Parágrafo Único, da lei Complementar
101/2000.
Apuramos a RCL do município de Muniz Freire, no exercício de 2013, que, conforme APÊNDICE A, atingiu o total
de R$ 44.646.581,09 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e um
reais e nove centavos).
Constatamos, com base na documentação que integra a

prestação de contas do município de Muniz Freire, que
as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 59,58% (cinquenta e nove vírgula cinquenta e oito pontos percentuais) da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado no APÊNDICE B e sintetizado na tabela a seguir:
Da análise do quadro anterior depreende-se que o Poder Executivo do município de Muniz Freire descumpriu
os limites Legal e Prudencial previstos respectivamente
nos artigos 20, inciso III, alínea “b” e 22, Parágrafo Único, da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Veriﬁcou-se, ainda, que foram emitidos, por esta Corte
de Contas, diversos pareceres de alerta ao Chefe daquele Poder retratando tal situação, conforme se depreende
do quadro seguinte:
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, contatamos que essas despesas atingiram 62,88% (sessenta
e dois vírgula oitenta e oito pontos percentuais) em relação à Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado
no APÊNDICE C deste relatório e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Da análise do quadro anterior depreende-se que o Município de Muniz Freire descumpriu os limites previstos
respectivamente nos artigos 19, inciso III; 20, inciso III,
alínea “b” e 22, Parágrafo Único, da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Diante do exposto, cabe ao responsável apresentar as
justiﬁcativas que julgar necessárias, assim como, documentos que comprovem as suas alegações.
7.2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
www.tce.es.gov.br

A Constituição Federal de 1988 disciplinou, no Capítulo
IV, do Título III, que trata da organização do Estado, sobre os municípios.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas sob análise, apuramos os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo (APÊNDICE D), no decorrer do exercício de 2013,
conforme demonstramos sinteticamente na tabela a seguir:
No que se refere aos valores transferidos à Câmara Municipal, segundo os dados apontados na Tabela 17 e no
Balanço Financeiro, encaminhado digitalmente a esta
Corte de Contas, a Prefeitura Municipal repassou o montante de R$ 1.816.186,19 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil, cento e oitenta e seis reais e dezenove centavos), no período de janeiro a dezembro de 2013, cumprindo o limite máximo de R$ 1.837.378,29 (um milhão,
oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e setenta e oito
reais e vinte e nove centavos), estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil.
7.3 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao montante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administraSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ção indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres ﬁnanceiros (disponibilidade de caixa e
demais haveres ﬁnanceiros).
No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52 da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução
40/2001, disciplinado em seu artigo 3º que ao ﬁnal do
décimo quinto exercício ﬁnanceiro contado a partir do
encerramento do ano de publicação daquela resolução,
a dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder, respectivamente, 2 e 1,2 vezes a Receita Corrente Líquida do ente
da federação.
Disciplinou ainda, no artigo 4º, quais as condições a serem adotadas no período compreendido entre a publicação da Resolução e o prazo limite de 15 anos para o
enquadramento da dívida dentro do valor estabelecido.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual do município de Muniz Freire,
ao ﬁnal do exercício de 2013 a dívida consolidada líquida
do município representou -9,72% (nove vírgula setenta

e dois pontos percentuais negativos) da Receita Corrente Líquida, conforme demonstramos na tabela a seguir:
Considerando que a Resolução do Senado Federal
40/2001 estabeleceu em 120% (cento e vinte pontos
percentuais) da RCL o limite para endividamento dos
municípios, observa-se que o município de Muniz Freire
não extrapolou o referido comando.
7.4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos
ﬁnanceiros assumidos em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição ﬁnanciada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos ﬁnanceiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são deﬁnidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuﬁciência
de caixa durante o exercício ﬁnanceiro.
A Constituição Federal outorgou a competência ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédito externo e interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder
Público Federal (Artigo 52).
Em 2001, o Senado Federal editou a Resolução 43/2001,
dispondo, dentre outras condições, sobre os limites para a contratação das operações de crédito pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização.
www.tce.es.gov.br

O artigo 7º da Resolução 43/2001 do Senado Federal disciplinou os limites e condições para a realização das operações de crédito.
Para os municípios restou deﬁnido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida
para o montante global das operações realizadas em um
exercício ﬁnanceiro;
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da Receita Corrente Líquida para o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.
Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, o montante equivalente ao máximo de
22% (vinte e dois por cento) da Receita Corrente Líquida,
conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu que esse montante possa ser elevado para 32% (trinta e dois por cento) da Receita Corrente Líquida, desde que, cumulativamente, quando aplicável,
o garantidor:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete pontos
percentuais) da Receita Corrente Líquida, observando-se
ainda, dentre outras condições, as disposições contidas
nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Apresentamos nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de
contas, os montantes e limites de operações de crédito contratadas pelo município de Muniz Freire, apurados
ao ﬁnal do exercício de 2013:
Constata-se, com base na tabela 19, que não foram realizadas operações de crédito no período compreendido
nesta análise.
Constata-se, com base na tabela 20, que não foram concedidas garantias e contragarantias no período compreendido nesta análise.

da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da
Educação – FUNDEB para o pagamento dos proﬁssionais
do magistério da educação básica em efetivo exercício.
Avaliamos, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município de Muniz
Freire, no exercício de 2013, aplicou 28,56% (vinte e oito vírgula cinquenta e seis pontos percentuais) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
Ensino (APÊNDICE E), resumidamente demonstrado na
tabela a seguir:
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatamos, com base na documentação
que integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 103,12% (cento e três vírgula doze pontos percentuais) das receitas provenientes do FUNDEB, conforme demonstrado no APÊNDICE E, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:

Constata-se, com base na tabela 21, que não foram realizadas operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no período compreendido nesta análise.

Com base nas apurações efetuadas, veriﬁcou-se que o
gestor cumpriu o mínimo constitucional na aplicação de
recursos com a educação e com a remuneração dos proﬁssionais do magistério.

7.5 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

7.6 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

A Emenda Constitucional 29/2000, que alterou os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal,
e acrescentou artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o ﬁnanciamento das ações e serviços públicos de Saúde, estabeleceu, dentre outras condições, a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de
www.tce.es.gov.br

recursos provenientes de impostos e transferências, em
ações e serviços públicos de Saúde.
Deﬁniu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
As normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
Em 13 de janeiro de 2012 foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo, dentre outras providencias,
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e
serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde
nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, ﬁscalização, avaliação e controle da aplicação dos recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os Municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze pontos percentuSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ais) da arrecadação dos impostos a que se refere o art.
156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea
“b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da
Constituição Federal.
Avaliamos, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município de Muniz
Freire, no exercício de 2013, aplicou 23,97% (vinte e três
vírgula noventa e sete pontos percentuais) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, em ações e serviços públicos de Saúde,
conforme demonstrado na planilha de apuração (APÊNDICE F) e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Com base nas apurações efetuadas, veriﬁcou-se que o
gestor cumpriu o mínimo constitucional na aplicação de
recursos com a Saúde.
7.7 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação – FUNDEB, ao dispor sobre o acompanhamento, controle social, comprovação e ﬁscalização dos recursos do FUNDEB (distribuídos, transferidos e aplicados pelos entes da federação),
atribuiu aos Conselhos de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB a competência ﬁscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um)
da
Secretaria
Municipal
de
Educação
ou
ór-

gão

educacional equivalente;

1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de
estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB conforme segue3:
A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
chefe do Poder Executivo para que este, por ato oﬁcial,
os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e ﬁscalização
da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB
não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do
Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas
do Poder Executivo.
www.tce.es.gov.br

O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas
ou irregularidades eventualmente cometidas, para que
as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha
a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:
•acompanhar e controlar a distribuição, a transferência
e a aplicação dos recursos do FUNDEB;
•supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
•supervisionar a realização do censo escolar anual;
•instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
•acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, veriﬁcando os registros contábeis e os
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise
da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-ﬁnanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notiﬁcar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades
na utilização dos recursos.
Comprovamos o encaminhamento do parecer do ConSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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selho Municipal de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB, integrante da prestação de contas anual do
município de Muniz Freire e emitido sobre a prestação
de contas relativa ao exercício de 2013, constatando que
o referido Conselho manifestou-se favoravelmente sobre
o acompanhamento dos recursos provindos do FUNDEB.
7.8 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE
A Lei Complementar 141/2012, que, conforme dissemos anteriormente, regulamentou o § 3º do art. 198 da
Constituição Federal, atribuiu aos Conselhos de Saúde a
competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária
e ﬁnanceira no âmbito da saúde e o relatório do gestor
da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei
Complementar nas condições de saúde e na qualidade
dos serviços de saúde das populações respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC 141/2012,
art. 41)
Estabeleceu ainda, a LC 141, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em
seu âmbito de atuação.

No § 1º do artigo 36, determinou aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração
do relatório detalhado referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao
da execução ﬁnanceira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 28/2013, ao dispor sobre o rol
de documentos que os Chefes do Poder Executivo Municipais devem encaminhar ao Tribunal de Contas a título de prestação de contas anual, disciplinou, em seu
Anexo II, item 21, a obrigatoriedade de envio do Parecer
do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas
dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de
saúde, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal nº 141/2012.
Comprovamos o encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde, integrante da prestação de contas anual do município de Muniz Freire e emitido sobre a
prestação de contas relativa ao exercício de 2013, constatando que o referido Conselho aprovou as contas do
1º, 2º e 3º quadrimestres daquele exercício ﬁnanceiro.
7.9 RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e, a pelo menos uma, das seguintes condições:
www.tce.es.gov.br

Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º LRF, estabelece que deve integrar o projeto
da Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos,
o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
Avaliamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município de Muniz Freire, aprovadas
para o exercício de 2013, e constatamos que não houve
previsão de renúncia de receitas de competência arrecadatória do Município.
8 QUADRO RESUMIDO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
A seguir, demonstramos resumidamente os resultados
da execução orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e da
gestão ﬁscal ao ﬁnal do exercício de 2013:
9 CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas reﬂetiram a conduta do
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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senhor Paulo Fernando Mignone, Chefe do Poder Executivo, no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas do
município de Muniz Freire, no exercício de 2013.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2014, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto aos achados detectados, conforme proposta
de encaminhamento sugerida a seguir.
9.1 SÍNTESE DOS ACHADOS E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
II.3 ADMISSIBLIDADE RECURSAL
No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento – uma vez que interposto em face
de decisão deﬁnitiva proferida em Prestação de Contas
–, tempestividade – já que observado o prazo de 60 (sessenta) dias – e legitimidade – pois formulado pelo Ministério Público de Contas.

Insta salientar que as irregularidades apontadas no Relatório Técnico descritas abaixo foram afastadas na primeira decisão (Parecer Prévio 00106/2017-6):
II.4.1 Abertura de Créditos Adicionais no exercício em
montante superior ao autorizado na Lei Orçamentária
Anual (Item 4.1 do RT 165/2015);
II.4.2 Divergência entre os totais de suplementações e de
anulações de dotações orçamentárias, no Balancete de
Execução Orçamentária, comparativamente ao demonstrativo de créditos adicionais (Item 4.2 do RT 165/2015);
II.4.3 Superávit Financeiro demonstrado, por vínculo de
recurso, diverge daquele constante do saldo apurado no
Balanço Patrimonial (Item 6.1).
Quanto à irregularidade remanescente, atacada neste
recurso de reconsideração, passo a expor as razões que
formaram meu convencimento.
II.5 DO MÉRITO RECURSAL
II.5.1. Realização de despesas com pessoal acima dos limites legais da LRF
Base Legal: artigos 19, inciso III; 20, inciso III, alínea “b”
e 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.

os ditames da LC n. 621/2012, emoldurou a irregularidade conservada – 2.4.1 – Realização de Despesas com
Pessoal acima dos limites legais da LRF – dentre aquela
que conduz à aprovação das contas com ressalva, por
evidenciar cabível no caso o princípio da razoabilidade
(art. 80, inciso II, da LC n. 621/12).
Contudo, restou patente a prática de grave infração à
norma de Finanças Públicas não devendo, deste modo,
prosperar a aprovação das contas com ressalva, em razão da violação expressa ao art. 80, inciso III, da LC n.
621/2012.
Deste modo, restando explícita a ocorrência da hipótese
legal supramencionada, não poderia a Corte de Contas
trazer entendimento completamente destoante da sua
própria Lei Orgânica.
[...]
De início, é oportuno transcrever o conteúdo do art. 23
da Lei de Responsabilidade Fiscal, in verbis:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites deﬁnidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos
um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4 o do art. 169 da Constituição.

Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualiﬁcação do recorrente, os fundamentos de fato e de direito e traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos,
além de estar suﬁcientemente instruída, cumprindo, por
isso, os pressupostos recursais.

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a realização de despesas com pessoal e encargos sociais no
montante de R$ 26.599.822,95, que resultou na aplicação de 59,58% da Receita Corrente Líquida – RCL, ensejando o descumprimento do limite legal previsto na Lei
de Responsabilidade Fiscal (54%).

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço o presente
recurso de reconsideração

Passo a expor as razões fáticas e jurídicas expostas na Petição de Recurso 00069/2018-7, interposto pelo Ministério Público de Contas:

A norma citada é expressa em aﬁrmar que ultrapassado os limites de gastos com despesa com pessoal deve
o gestor adotar as medidas necessárias para reconduzi-los aos parâmetros legais nos dois quadrimestres seguintes.

II.4 DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS

O v. Parecer Prévio recorrido, em total dissonância com

[...]

www.tce.es.gov.br
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Assevera-se que o entendimento desse egrégio Tribunal de Contas, conforme precedentes dos processos TC-2810/2014, TC-4008/2013, TC -2295/2012 e TC2685/2014, é no sentido de, em havendo extrapolação
dos limites de despesa com pessoal e sendo omisso o
responsável em adotar as medidas legais para o seu retorno aos parâmetros legais, rejeitar a prestação de contas, bem como de abrir autos apartados para responsabilizar pessoalmente o prefeito municipal pela infração
administrativa prevista no art. 5º da Lei n. 10.028/2000.
[...]
Ademais, veriﬁca-se que as contas do exercício de 2014
(TC-3628/2015) e de 2015 (TC-3821/2016) foram rejeitadas, bem como houve a determinação para formação
de autos apartados, justamente pelo fato de que o gestor descumpriu o limite de pessoal.
Dessa forma, diante da clarividente infração a Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, não há como aplicar,
no caso em voga, o princípio da razoabilidade pelo simples fato de que foi o primeiro ano da gestão de Paulo
Fernando Mignone e encontrava o município em forte
desequilíbrio ﬁscal, eis que nos anos seguintes da gestão
do prefeito o município permaneceu descumprindo os limites de gasto com pessoal, demonstrando em verdade
descontrole da gestão.
Ressalta-se que limites, na verdade, são verdadeiras
proibições que regulam e norteiam a atividade humana
(e jurídica). Quando ultrapassadas exigem a aplicação de
sanções concretas e efetivas, justamente para evitar que
se repitam. Flexibilizá-las representa conduta insensata,
perigosa à segurança jurídica, que insculpe nos administradores e administrados sentimento de impunidade.

Cabe ressaltar que o julgamento pela irregularidade das
contas ou a emissão de parecer prévio pela rejeição não
possui caráter tão somente sancionatório. Muito pelo
contrário: quando o Tribunal reconhece a existência de
irregularidades que, por consequência, culminam com a
aplicação de penalidades, age mais em caráter pedagógico do que sancionador.
A missão institucional do Tribunal de Contas é “orientar
e controlar a gestão dos recursos públicos em benefício
da sociedade”, ou seja, o foco do controle externo exercido deve privilegiar a sociedade, nunca o gestor irresponsável. Deixar de penalizá-lo, mesmo diante de irregularidades, é favorecê-lo em detrimento do povo, e isso é inadmissível.
Essa Corte deve ser justa e ﬁel aos princípios que a regem, que são pautados na atuação de “forma técnica,
competente, responsável, imparcial, coerente, objetiva
e comprometida com a missão institucional”.
Assim, não julgar irregular a hipótese em exame é insculpir no ordenador sentimento de impunidade, não compatível com a função institucional do Tribunal de Contas.
Deste modo, deve ser recomendada a rejeição das contas, haja vista a explícita prática de grave infração à norma constitucional, consistente na omissão do chefe do
executivo municipal em adotar as medidas para reconduzir as despesas de pessoal ao limite (54%) e no prazo estipulados na LC n. 101/2000, sendo indispensável a
formação de autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281
do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento ao disposto no art. 5°, inciso IV, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00.
www.tce.es.gov.br

Devidamente notiﬁcado, por meio da Decisão Monocrática 00356/2018-8, o recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso de Reconsideração corroborando com os argumentos apresentados no Parecer Prévio
106/2017, que considerou o indicativo de irregularidade
passível de ressalva.
Deste modo, reforçou a tese que por ser seu primeiro
ano de gestão e ter se deparado com situação de irregularidade da gestão anterior, que encerrou o exercício
com o percentual de 56,14% de despesa com pessoal, a
medida mais razoável e proporcional seria a recomendação pela aprovação com ressalvas e não a rejeição das
contas.
Por sua vez, a área técnica, através da Instrução Técnica de Recurso 202/2018 ratiﬁcou o posicionamento exarado pelo Ministério Público, opinando pelo provimento
do presente Recurso de Reconsideração.
Pois bem.
A Lei de Responsabilidade Fiscal trata de um dos mais
importantes diplomas legais destinados a aprimorar a
Administração Pública, visando atender as necessidades
e os objetivos dos cidadãos ao criar o conceito de responsabilidade na gestão ﬁscal.
Nesta mesma esteira, com a ﬁnalidade de responsabilizar pessoalmente o gestor que agir com descontrole ﬁscal, a Lei 10.028/2000, intitulada Lei de Crimes Fiscais,
alterou o Decreto-Lei 2.848/1940 – Código Penal, a Lei
1.079/1950 e o Decreto Lei 201/1967, com o objetivo de
coibir a má gestão ﬁnanceira, prevendo sanções penais e
administrativas mais severas.
Quanto às despesas com pessoal, o arcabouço legal brasileiro deu bastante importância, e não poderia ser diSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ferente, pois o impacto que esses gastos têm no equilíbrio das contas públicas está cabalmente demonstrado.
O caput do art. 169 da CF/88 determina que “a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos na lei complementar”.
Nesse âmbito a CF/88, a LRF e a Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal possuem poderosas salvaguardas para
impedir que as despesas com pessoal saiam dos trilhos.
Essas salvaguardas preveem que: (i) o aumento das despesas com pessoal só pode ser feito mediante o rigoroso cumprimento das regras estabelecidas; (ii) são nulos
os atos que provocam aumentos sem observar tais regras; (iii) uma vez ultrapassados os limites legais, abre-se
o prazo para o seu retorno; e (iv) o descumprimento do
previsto nos três itens anteriores impõe sanções institucionais e pessoais.
Paralelamente, o art. 169, § 1º, I e II, da CF/88 prescreve
que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, só
poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suﬁciente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
A relevância dada pelo ordenamento jurídico quanto às
despesas com pessoal ﬁca ainda mais clara quando vemos que o descumprimento dos limites em questão e
a não adoção das medidas corretivas imperativamente ordenadas pela CF/88 e pela LRF são condutas graves que ensejam a aplicação de sanções administrativas (multa de 30% dos vencimentos anuais) e penais (reclusão de até 4 anos) previstas nos artigos 359-D e 359-

G Código Penal e artigo 5º, IV, da Lei nº 10.0288/2000.
No caso concreto, é imperioso destacar o artigo 23 da Lei
de Responsabilidade Fiscal:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites deﬁnidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.
§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção
de cargos e funções quanto pela redução dos valores a
eles atribuídos.
§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.
§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e
enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I – receber transferências voluntárias;
II – obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III – contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao reﬁnanciamento da dívida mobiliária e as que
visem à redução das despesas com pessoal.

tes, adotando as seguintes providências, conforme artigo 169, § 3º da Constituição Federal: i) redução em pelo
menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de conﬁança; ii) exoneração dos servidores não estáveis (LEI Nº 9.801, DE 14 DE JUNHO DE
1999. Dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo público por excesso de despesa e dá outras providências)
Em um segundo estágio, o parágrafo 4º do mesmo diploma legal, complementa dizendo que em caso das medidas citadas acima não serem suﬁcientes para assegurar o cumprimento do limite imposto pela LRF, as medidas poderão atingir, até mesmo, a demissão de servidores estáveis.
Neste sentido, veriﬁquei a trajetória de gastos com pessoal do município de Muniz Freire, que segue:
Deste modo, está claro a infração a Lei de Responsabilidade Fiscal e não há como aplicar no caso concreto o
Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade pelo simples fato de que foi o primeiro mandato do gestor, que
se deparou com o município em forte desequilíbrio ﬁscal, pois, na verdade, os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal são proibições expressas que quando ultrapassadas exigem aplicação de sanções.

§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro
quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de
Poder ou órgão referidos no art. 20.

Outrossim, inobstante ao fato de ser o primeiro ano
mandato do gestor, ﬁcou demonstrado que nos anos seguintes da gestão do Sr. Paulo Fernando Mignone, o município permaneceu descumprindo os limites de gasto
com pessoal, caracterizando um descontrole na gestão.

Assim, conforme disposto no artigo supramencionado, a
lei é expressa e clara ao dizer que o percentual excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguin-

Diante do exposto, acompanho o posicionamento vertido pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista a
explícita prática de grave infração à Lei de Responsabili-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

26

ATOS DO PLENÁRIO

dade Fiscal, razão pela qual concluo pelo provimento do
presente Recurso de Reconsideração.
II.6 QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as ﬁnanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao ﬁnal de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por signiﬁcativas transformações, que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina ﬁscal, tendo como marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no
4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das
práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às
normas internacionais de contabilidade; e (iv) a edição
da Lei da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação
das contas prestadas anualmente pelos chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir da LRF que ele
ganhou contornos operacionais para garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão ﬁscal, cujas disposições criam obrigações por meio de instrumentos como
o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório
de Gestão Fiscal constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras importantes iniciativas foram
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –

PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal. Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal das contas públicas, instituiu condições e limites para despesas
obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal, despesas com seguridade social, dívida pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Os dados acima demonstram que o município obteve resultado positivo na execução na gestão patrimonial, inclusive com superávit ﬁnanceiro para abertura de créditos orçamentários no exercício subsequente.
Quanto ao resultado negativo na execução orçamentária, as despesas empenhadas suplantaram as receitas arrecadas no exercício de 2013, apresentando um déﬁcit
orçamentário de R$ 2.985.107,25, que foi absolvido pelo
superávit ﬁnanceiro do exercício anterior.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu majoritariamente os limites de constitucionais e legais, pois
não realizou operações de crédito e antecipação de receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo com
ensino, Fundeb, saúde e passou o duodécimo ao legislativo dentro do máximo permitido.
Todavia, ultrapassou os limites de despesas com pessoal.

área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
III.1 CONHECER o presente recurso de reconsideração
apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.
III.2 DAR PROVIMENTO ao presente recurso de reconsideração, conforme fundamentação disposta no voto.
III.3 REFORMAR o Parecer Prévio 00106/2017-6.
III.4 EMITIR Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura de Muniz Freire, no exercício de 2013, sob a responsabilidade
do senhor Paulo Fernando Mignone, na forma prevista
no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012.
III.5 Formar autos apartados, nos termos dos artigos
134, inciso III, § 2º c/c art. 281 do RITCEES, com a ﬁnalidade de responsabilizar pessoalmente o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso
IV, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000.
III.6 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do artigo 48 da LRF.
III.7 ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Por todo exposto, acompanhando do entendimento da

Conselheiro relator
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VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso de Reconsideração interposto pelo Procurador de Contas Dr. Luciano
Vieira, em face do Parecer Prévio TC 106/2017, emitIdo
nos autos do processo TC 2795/2014, no qual a Segunda
Câmara deste Tribunal recomenda ao legislativo municipal a aprovação com ressalvas da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, no exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Fernando Mignone .
O senhor Paulo Fernando Mignone foi devidamente notiﬁcado, conforme Decisão Monocrática 00356/20188 (ﬂ. 25), para apresentar suas contrarrazões, o que
fez dentro do prazo estabelecido, conforme protocolo TC
04442/2018-6 (ﬂs.33/48).
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NRC, após análise das razões e contrarrazões, elaborou a
Instrução Técnica de Recurso 0020/2018-9 (ﬂs. 52/78),
concluindo pelo conhecimento e provimento do presente recurso, apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:
III–CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, opina-se pelo CONHECIMENTO
do presente Recurso de Reconsideração. Quanto ao
mérito, após análise do conteúdo dos autos TC
1778/2018, considerando-se as argumentações apresentadas, opina-se pelo PROVIMENTO quanto à reforma do Parecer Prévio TC-108/2017-Segunda Câmara,
exarado no Processo de Prestação de Contas Anu-

al da Prefeitura Municipal de Muniz Freire (TC
3628/2015), relativo ao exercício de 2013, face à inexistência nos autos de elementos suﬁcientes para elidir a ocorrência da irregularidade de realização de despesas com pessoal em excesso ao Limite Constitucional (item 7.1.1 do RT 165/2016 e II.1
da ICC 244/2015).
Por oportuno, diante das normas regimentais, sugere-se a formação de autos apartados, nos termos do
arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e
§ 2º e 281 do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar pessoalmente o Prefeito Municipal
pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso
IV, §§ 1º e 2º, da Lei 10.028/2000, tendo em vista o
apontamento descrito nos itens 7.1.1 do RT 165/2015
e II.1 da ICC 244/2015.
Consoante relatado no item 2 desta Instrução Técnica
e com fulcro no art. 485, inciso V do NCPC c/c art.
70 da LC 621/2012, opina-se, também, pela extinção
do processo TC 2040/2018 sem julgamento de mérito
O Ministério Público de Contas, por sua vez, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira (Parecer
03313/2018-5), anuiu com o posicionamento constante
da Instrução Técnica de Recurso 020/2018-9.
Na 27ª Sessão Ordinária do Plenário, no dia 14 de agosto de 2018, a parte Recorrida, através de seu patrono,
realizou sustentação oral, conforme notas taquigráﬁcas
constantes às ﬂs. 125/129.
Nessa mesma sessão o Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, proferiu seu voto, acompanhando integralmente o entendimento da Instrução Técnica de Recurso 020/2018-9 e do Ministério Público de
www.tce.es.gov.br

Contas, conhecendo e dando provimento ao recurso.
Ato sequente, solicitei vista para melhor conhecer o voto
do eminente relator.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que os pressupostos de admissibilidade já
foram objeto de análise e conhecimento do recurso na
decisão proferida pelo Relator, passo à análise de mérito
do presente Recurso de Reconsideração.
O Recorrente busca pelo presente Recurso de Reconsideração, a reforma do Parecer Prévio TC 106/2017, que
recomendou a aprovação com ressalvas da Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Muniz Freire,
no exercício de 2013.
O referido Parecer Prévio, cujo voto foi de minha relatoria, analisou a irregularidade “Realização de Despesas com Pessoal acima dos limites legais da LRF”, entendendo que no caso concreto, a irregularidade deveria ser mantida, mas no campo da ressalva, vez que se
tratava do primeiro ano do mandato de um novo gestor,
que encontrou o município com forte desequilíbrio ﬁscal, inclusive já descumprindo o limite de despesa com pessoal. A situação era agravada pela municipalização das escolas estaduais, sendo grande parte da despesa com pessoal proveniente da educação e numa situação assim, as medidas para redução das despesas com
pessoal da educação em um tempo tão curto, praticada
de forma descomedida apenas para alcançar o limite legal de despesa com pessoal, poderiam resultar naquele
ano em solução desprovida de planejamento adequado,
impactando negativamente a educação pública, com redução do número de professores e consequentemente
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da qualidade do ensino público.
O Ministério Público em suas razões recursais, que foram acolhidas pela equipe técnica, sustenta que restou
patente a prática de grave infração à norma de Finanças
Públicas não havendo como aplicar, no caso em voga, o
princípio da razoabilidade pelo simples fato de que foi o
primeiro ano da gestão, eis que nos anos seguintes da
gestão do mesmo prefeito o município permaneceu descumprindo os limites de gasto com pessoal.
O Relator, em seu voto, acompanha integralmente os
fundamentos do Recorrente, entendendo que está claro a infração a Lei de Responsabilidade Fiscal e não há
como aplicar no caso concreto o Princípio da
Razoabilidade e Proporcionalidade pelo fato de que foi
o primeiro mandato do gestor, que se deparou com o
município em forte desequilíbrio ﬁscal, pois os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal
são proibições expressas que quando ultrapassadas
exigem aplicação de sanções. Fundamenta, ainda, que
ﬁcou demonstrado que nos anos seguintes da gestão do
Sr. Paulo Fernando Mignone, o município permaneceu
descumprindo os limites de gastos com pessoal, caracterizando um descontrole na gestão.
Em pesem os argumentos apresentados pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator, com a devida vênia,
mantenho o entendimento externado no parecer prévio ora recorrido, expondo as razões que motivam o meu
convencimento.
Insta esclarecer, primeiramente, que a motivação por
traz da análise do caso concreto que me leva a pensar
com razoabilidade e proporcionalidade, não é apenas o
simples fato de ser o primeiro ano de mandato do gestor, mas há todo um contexto fático concernente a muni-

cipalização das escolas públicas e suas consequências no
aspecto orçamentário e ﬁnanceiro, que torna a questão
complexa para ser resolvida a curto prazo, colocando em
risco um bem maior, que seria a educação pública, um
direito de todos e dever do Estado, conforme estabelece a Constituição Federal, tal ponto será melhor exaurido mais adiante.
Registro, também, que não estou relevando a irregularidade concernente a descumprimento do limite de gasto
com pessoal, muito menos mitigando a importância desse regramento, que se revela essencial tanto na prevenção, para que a situação não chegue a esse ponto, como
também nas medidas de solução do problema, vez que
lei determina parâmetros para que se reduza as despesas com pessoal e reconduza o limite para o percentual
adequado. Não apenas isso, mas podemos dizer que as
penalidades decorrentes dessa irregularidade, como as
previstas na esfera penal, ressaltam ainda mais a sua relevância no ordenamento jurídico.
Com essas premissas, temos no caso concreto, conforme apuração da equipe técnica, que houve extrapolação
do limite de despesa com pessoal, por esta razão não cabe afastar a irregularidade, mas também não se pode fechar os olhos para os fatores que ocasionou essa extrapolação e quais as medidas que realmente poderiam ser
tomadas pelo Gestor, levando em conta os impactos dessas medidas.
Como já mencionado, deve-se reconhecer que se trata
de uma irregularidade de natureza grave, mas também
devemos levar em conta os obstáculos e as diﬁculdades
reais do gestor, sem desconsiderar as exigências das políticas públicas a seu cargo e também os direitos dos administrados, assim como preconiza o art. 22 da LINDB.
www.tce.es.gov.br

Essas situações evidenciam que a municipalização das
escolas estaduais no Espírito Santo não foi realizada com
o planejamento adequado, pois ao que se parece não levou em consideração todos os efeitos práticos que impactariam as contas públicas dos municípios. Nesse contexto, essa Corte de Contas analisa as situações especíﬁcas para que o desequilíbrio ocasionado pela municipalização escolar não leve a ações por parte dos gestores
que afetem o funcionamento do serviço público, especialmente os essenciais como a educação.
Na situação em tela o município teve 07 escolas públicas estaduais municipalizadas, que caso fossem retomadas para o Estados, excluindo-se assim a receita e despesa correspondente, o executivo municipal de Muniz Freire teria gasto com pessoal no ano de 2013 o percentual
de 53,23% da RCL, atendendo, portanto, o limite legal.
Nota-se, ainda, que o gestor tomou diversas medidas para solucionar a questão sem ocasionar prejuízo a área da
educação, inclusive ﬁrmando aditivo ao convênio para a
retomada das escolas ao Estado, mas que foi posteriormente cancelado pela gestão estadual que assumiu em
2015, não sendo, portanto, concretizado, o que levou inclusive a questão para a via judicial. Também restou demonstrado no processo, que no exercício de 2013 a gestão de Muniz Freire tomou as medidas de austeridade
necessárias para redução das despesas e especiﬁcamente com pessoal, reduzindo os cargos comissionado de 52
para apenas 36 servidores. E de 40 funções gratiﬁcadas,
restaram apenas 13 sendo exercidas.
Essa situação evidencia o estado crítico que o Prefeito
enfrentava, restando como única medida realmente efetiva para a redução das despesas com pessoal, diminuir
o pessoal da educação, o que levaria ao fechamento das
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escolas públicas deixando várias crianças sem acesso à
educação básica.

pectiva despesa, embora exista em muitos casos a vinculação do recurso a despesa.

A meu sentir, não há como exigir do gestor, numa situação assim, conduta diversa da adotada, pois as consequências advindas da redução de proﬁssionais da educação, de certo representaria uma grande perda para a
população daquele município, pois resultaria em fechamento de escolas públicas no curso de um ano letivo,
prejudicando a educação e restringindo aqueles cidadãos de um direito que lhes é constitucionalmente garantido e dever do Estado prover.

Isso porque a parcela que compõe a base de cálculo (Receita Corrente Líquida - RCL) entra no cômputo 100%,
mas deve sair apenas 54% (Limite de Despesa com Pessoal). O grande problema é que não há como aplicar nessa situação apenas 54% da receita recebida, pois ela possui uma destinação vinculada integralmente a despesa
com pessoal, ou seja, 100% deve ser usado com despesa
de pessoal para aquele programa especíﬁco.

Há também uma outra peculiaridade no presente caso,
que me chama a atenção, pois é uma situação que se assemelha ao que ocorre com determinados Programas da
União, os quais os municípios ﬁrmam convênios, especialmente na área da saúde, e impactam fortemente a
despesa com pessoal, e que veem sendo debatido em diversos tribunais de contas do país. Vejamos.
As receitas provenientes de arrecadação própria e de
transferências constitucionais, não são, em regra, destinadas em sua totalidade a despesas vinculadas, o que
permite maior governabilidade no momento de se deﬁnir a aplicação do recurso, de forma que se equilibre receita e despesa dentro dos limites de gastos impostos
pela LRF. O mesmo não ocorre com as receitas vinculadas, cujo produto da arrecadação destina-se exclusivamente ao atendimento de ﬁnalidades especíﬁcas na forma da legislação pertinente. Nessa situação, a proporção da receita vinculada para a respectiva despesa é de
100%.
Quando se trata de despesa com pessoal, é uma questão
de matemática, onde se tem valores que não são aplicados de forma proporcional para compor a receita e res-

Exempliﬁcando. Um determinado município tem a RCL
durante o ano de 100 milhões, com uma despesa de pessoal de 48 milhões, que representa 48% da RCL. Esse município está numa situação regular, dentro do limite legal
de despesa com pessoal.
Mas supondo que nesse mesmo período o citado município recebesse 15 milhões oriundos de um programa federal na área da saúde, cujo valor deveria ser todo destinado para pagar pessoal e o município como contrapartida o restante da despesa. A RCL iria crescer 15 milhões
e a Despesa com pessoal também.
Nessa situação hipotética, passaria a RCL ser de 115 milhões, contudo, a Despesa com pessoal aumentaria para
63 milhões, representando 54,78% da RCL, ﬁcando acima do limite legal estabelecido para essa despesa.
Nota-se que o simples fato de aceitar o programa coloca o município, nesse exemplo, em situação de descumprimento do limite estabelecido pela LRF, para despesa
com pessoal.
Essa situação já foi inclusive objeto de Consulta, perante esta Corte, no processo TC 216/2014. O Tribunal ﬁcou
sensível a questão, mas não podemos mudar a LRF nem
www.tce.es.gov.br

as regulamentações exaradas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por isso foi deﬁnido que receita proveniente daqueles programas do Governo Federal deveria ser computada como Receita Corrente Líquida, bem
como as despesas com pessoal computadas para ﬁns de
limites da LRF.
Por essa razão não há como criar normativos para solucionar a questão, mas podemos analisar as situações
conforme cada caso concreto, considerando as circunstâncias envolvidas.
O que observo é que a municipalização escolar também
gerou entrada de recursos com destinação especíﬁca,
mas não com a mesma proporção de entrada e saída, assim como no exemplo anteriormente citado. Isso porque
a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o máximo a ser gasto com pessoal seja o montante correspondente a 54,00% da RCL. Seguindo essa lógica, deveria ser
gasto apenas 54% da receita proveniente da municipalização das escolas com despesa de pessoal, já que tal receita compõe integralmente a RCL, que é a base de cálculo. Contudo, por imposição da destinação do referido
recurso, ele é aplicado integralmente, 100% na remuneração de servidores, impactando de forma desproporcional a despesa com pessoal.
Essa situação tornou ainda mais complexa a solução do
problema, pois a gestão que se iniciava já havia herdado um quantitativo de despesa com pessoal, em maior
parte da área da educação, que já estava extrapolando
o limite legal. Esse fator somando a desproporcionalidade ocasionada em relação a receita e respectiva despesa
vinculada, mencionada anteriormente, exigiria medidas
de redução de despesa com pessoal em outras áreas, o
que na situação concreta, já não era mais possível, pois
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muito já se tinha reduzido, restando como única solução
a redução de pessoal da educação.
Todos esses fatores me levam a decidir, nesse caso concreto, que a despesa com pessoal acima do limite, embora seja um descumprimento legal, não pode ser analisada de forma isolada, desconsiderando as circunstâncias
particulares para avaliar a conduta do gestor. Nesse contexto, manter a rejeição, apenas em razão dessa irregularidade, desconsiderando as exculpantes evidenciadas
nos autos, seria desproporcional e desarrazoada.
Por ﬁm, ressalto que esta é uma decisão que se restringe unicamente para este caso concreto, por todos os motivos que o tornam peculiar e já expostos no voto, não
sendo meu entendimento para o ano posterior desta
gestão, que inclusive já foi analisado e teve as contas rejeitadas por voto de minha relatoria, exatamente por ter
sido mantida, dentre outras, a irregularidade “Descumprimento do limite de gasto com pessoal”.
Nesse tocante, como externado pelo Relator e pelo Ministério Público de Contas, o gestor não conseguiu reduzir as despesas no exercício seguinte, nos termos determinados pela LRF. Esse fato não reﬂete na minha análise nesse momento processual, pois já foi examinado e
devidamente penalizado no processo de Prestação de
Contas, exercício de 2014, que foram rejeitadas.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica, Ministério Público de Contas e do Relator,
VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões

expostas, em:
Conhecer do presente Recurso de Reconsideração, com
fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c
artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;
No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, a ﬁm de
manter incólume o Parecer Prévio 00106/2017- 6, Segunda Câmara (TC 2795/2014), sob os fundamentos
constantes neste voto;
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso de Reconsideração interposto pelo Procurador de Contas Dr. Luciano
Vieira, em face do Parecer Prévio TC 106/2017, emitido
nos autos do processo TC 2795/2014, no qual a Segunda Câmara deste Tribunal recomenda ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalvas da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, no exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Fernando Mignone .
O senhor Paulo Fernando Mignone foi devidamente notiﬁcado, conforme Decisão Monocrática 00356/2018-8
(ﬂ. 25), para apresentar suas contrarrazões, o que fez
dentro do prazo estabelecido, conforme protocolo TC
04442/2018-6 (ﬂs.33/48).
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NRC, após análise das razões e contrarrazões, elaborou a
www.tce.es.gov.br

Instrução Técnica de Recurso 0020/2018-9 (ﬂs. 52/78),
concluindo pelo conhecimento e provimento do presente recurso, apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:
III–CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, opina-se pelo CONHECIMENTO
do presente Recurso de Reconsideração. Quanto ao
mérito, após análise do conteúdo dos autos TC
1778/2018, considerando-se as argumentações apresentadas, opina-se pelo PROVIMENTO quanto à reforma do Parecer Prévio TC-108/2017-Segunda Câmara,
exarado no Processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Muniz Freire (TC
3628/2015), relativo ao exercício de 2013, face à inexistência nos autos de elementos suﬁcientes para elidir a ocorrência da irregularidade de realização de despesas com pessoal em excesso ao Limite Constitucional (item 7.1.1 do RT 165/2016 e II.1
da ICC 244/2015).
Por oportuno, diante das normas regimentais, sugere-se a formação de autos apartados, nos termos do
arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e
§ 2º e 281 do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar pessoalmente o Prefeito Municipal
pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso
IV, §§ 1º e 2º, da Lei 10.028/2000, tendo em vista o
apontamento descrito nos itens 7.1.1 do RT 165/2015
e II.1 da ICC 244/2015.
Consoante relatado no item 2 desta Instrução Técnica
e com fulcro no art. 485, inciso V do NCPC c/c art.
70 da LC 621/2012, opina-se, também, pela extinção
do processo TC 2040/2018 sem julgamento de mérito
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

31

ATOS DO PLENÁRIO

O Ministério Público de Contas, por sua vez, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira (Parecer
03313/2018-5), anuiu com o posicionamento constante
da Instrução Técnica de Recurso 020/2018-9.
Na 27ª Sessão Ordinária do Plenário, no dia 14 de agosto de 2018, a parte recorrida, através de seu patrono,
realizou sustentação oral, conforme notas taquigráﬁcas
constantes às ﬂs. 125/129.

primento do limite de gasto com pessoal”.

FUNDAMENTAÇÃO

Nesse tocante, como externado pelo Relator e pelo Ministério Público de Contas, o gestor não conseguiu reduzir as despesas no exercício seguinte, nos termos determinados pela LRF. Esse fato não reﬂete na minha análise nesse momento processual, pois já foi examinado e
devidamente penalizado no processo de Prestação de
Contas, exercício de 2014, que foram rejeitadas.

Nesta fase processual não cabe mais a análise da admissibilidade e conhecimento do recurso por já estarem paciﬁcadas, cabendo apenas manifestação acerca do mérito do presente Recurso de Reconsideração que almeja a
reforma do Parecer Prévio TC 106/2017, que recomendou a aprovação com ressalvas da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, no exercício de 2013.

Nessa mesma sessão o Conselheiro Relator Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, proferiu seu voto, acompanhando integralmente o entendimento da Instrução
Técnica de Recurso 020/2018-9 e do Ministério Público
de Contas, conhecendo e dando provimento ao recurso.

Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica, Ministério Público de Contas e do Relator,
VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Ato contínuo, na 27ª Sessão Ordinária do Plenárioo, o
Conseheiro Domingos Augusto Taufner solicitou vistas a
estes autos e emitiu o Vosto Vista TC 00204/2018-8, nos
seguintes termos:

Conselheiro

Todos esses fatores me levam a decidir, nesse caso concreto, que a despesa com pessoal acima do limite, embora seja um descumprimento legal, não pode ser analisada de forma isolada, desconsiderando as circunstâncias
particulares para avaliar a conduta do gestor. Nesse contexto, manter a rejeição, apenas em razão dessa irregularidade, desconsiderando as exculpantes evidenciadas
nos autos, seria desproporcional e desarrazoada.
Por ﬁm, ressalto que esta é uma decisão que se restringe unicamente para este caso concreto, por todos os motivos que o tornam peculiar e já expostos no voto, não
sendo meu entendimento para o ano posterior desta
gestão, que inclusive já foi analisado e teve as contas rejeitadas por voto de minha relatoria, exatamente por ter
sido mantida, dentre outras, a irregularidade “Descum-

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas, em:
Conhecer do presente Recurso de Reconsideração, com
fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c
artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;
No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, a ﬁm de
manter incólume o Parecer Prévio 00106/2017- 6, Segunda Câmara (TC 2795/2014), sob os fundamentos
constantes neste voto;
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
Na 29ª Sessão Ordinária do Plenário, solicitei vistas para
melhor conhecer o voto do eminente relator.
É o relatório. Passo a fundamentar.
www.tce.es.gov.br

A única irregularidade que, após as competentes análises restou no referido parecer prévio relatado pelo Conselheiro Domingos Augusto Taufner foi a “Realização de
Despesas com Pessoal acima dos limites legais da LRF”,
que culminou na aprovação das Contas com Ressalva
considerando que 2013, exercício em análise, foi o primeiro do mandato, que não só a irregularidade já ocorria desde o exercício anterior, mas também o desequilíbrio ﬁscal. Atina também para o fato da municipalização
de sete escolas estaduais ter disparado o descontrole do
limite de despesa e impedindo o efeito célere das medidas adotadas para a redução das despesas.
O Ministério Público e a área técnica refutaram este raciocínio, repisando a existência da grave infração à lei
sem o cabimento da aplicação do princípio da razoabilidade, uma vez que nos anos seguintes da gestão do mesmo prefeito o município permaneceu descumprindo os
limites de gasto com pessoal.
Entretanto em seu Voto Vista 204/2018-8 o relator original dos autos, reaﬁrma sua posição da mantença da
aprovação com ressalva pelos seguintes motivos:
A reversão do quadro no exercício de 2013 ou até o segundo quadrimestre seguinte, através das medidas leSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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gais, exigiria uma intervenção na execução orçamentária
e ﬁnanceira que colocaria em risco o funcionamento da
educação municipal e remeteria ao descumprimento de
um direito de todos e dever do Estado, conforme estabelece a Constituição Federal, tal ponto será melhor exaurido mais adiante.

do estender o entendimento para o ano posterior desta
gestão, que inclusive já foi analisado e teve as contas rejeitadas por voto de minha relatoria, exatamente por ter
sido mantida, dentre outras, a irregularidade “Descumprimento do limite de gasto com pessoal”.

A ausência de planejamento do processo de municipalização das escolas estaduais, fato alheio à vontade do
gestor, impactou nas contas públicas dos municípios, em
especial, nos serviços essenciais como a educação.

Os dados de pessoal disponíveis no Portal da Transparência do site municipal revelam que os quantitativos de
servidores da Secretaria Municipal de Educação, cultura, desporto e turismo no período de 2013 a 2017 são
os seguintes:

Caso a desvinculação das escolas municipalizadas ocorressem, o Executivo municipal gastaria somente 53,23%
da RCL com pessoal, portanto dentro do limite legal. Isso mostra que, se a devolução das escolas ao Estado não
tivesse sido revertida em 2015, a redução dos cargos comissionados de 52 para apenas 36 servidores e das funções gratiﬁcadas de 40 para 13, a situação não perduraria.
Embora a municipalização das escolas tenha gerado entrada de recursos com destinação especíﬁca, mas não
com a mesma proporção de entrada e saída, pois, à medida que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que
o máximo a ser gasto com pessoal seja o montante correspondente a 54,00% da RCL há, por imposição da destinação do referido recurso a aplicação integral na remuneração de servidores, impactando de forma desproporcional a despesa com pessoal.
O relator ressalta ainda que manter a rejeição, apenas
em razão dessa irregularidade, desconsiderando as exculpantes evidenciadas nos autos, seria desproporcional e desarrazoada e que, essa posição só tem valor unicamente para este caso concreto, por todos os motivos
que o tornam peculiar e já expostos no voto, não caben-

Ampliando a análise, trago à luz outras constatações:

NÚMERO SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO E TURISMO
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
Nº servidores 336
334
331
299
272

Infelizmente, não há dados disponíveis referentes ao
exercício de 2012. Observa-se que permaneceram quase
que os mesmo entre os exercícios de 2013 e 2015, reduzindo apenas em 9,96% entre 2015 e 2016 e em 9,03%
de 2015 a 2016.
O número de alunos por escola aumentou em 100%, entre 2007 e 2014, conforme dados da Secretaria Estadual de Educação, e, segundo a Unicef, Fundo das Nações
Unidas para a Infância, com base nos dados de 2010
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, disponíveis em http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio, havia no município de Muniz Freire, naquele ano, 595 crianças fora da escola, das
quais 3,4%, ou seja, cerca de 20 crianças entre 6 e 10
anos e 3,2%, cerca de 19 crianças entre 11 e 14 anos,
faixas etárias correspondentes à educação infantil e fundamental. Isso demonstra um bom nível de cobertura
e deixa a descoberto, em média, apenas 3,3% do púbiwww.tce.es.gov.br

co alvo da educação infantil e fundamental, que são de
competência do ente municipal.
Conforme dados do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC),
O IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - dos alunos da rede municipal, no período de 2005 a
2015, aumentou de 3,8 a 5,3 para os alunos da 4ª série
(5º ano) e de 4,3 para 4,7 para os alunos da 8ª série (9º
ano) sendo que estes últimos ﬁcaram sem nota nas duas últimas avaliações. Tal evolução ainda permanece inferior à média nacional de 5,5, em 2015.
Na mesma fonte de dados educacionais brasileiros, buscamos conhecer a média de alunos por turma na rede
municipal do município de Muniz Freire. No ensino infantil variou de 16,65 para 17,95 entre 2010 e 2017, enquanto no mesmo período, no ensino fundamental, a variação foi de 18,3 para 17,95 alunos por estabelecimento
de ensino. Constata-se que a partir de 2012 houve, de fato, o aumento da média de alunos por turmas em escolas estaduais no município e que somente em 2016 houve uma queda.
No que pese as informações aqui trazidas revelarem alguns avanços ocorridos, pequena foi a contribuição dos
mesmos para mitigar a situação caótica instalada na educação municipal. Nessa via de entendimento, é inegável
que qualquer medida mais severa que o gestor tomasse
agravaria acentuadamente a precariedade da qualidade
dos serviços disponibilizados aos munícipes.
Ainda é oportuno dizer que na ﬁscalização realizada por
este Tribunal em parceria com o Instituto Rui Barbosa,
na modalidade levantamento, para a criação do Índice
de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), a educação
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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foi um dos sete índices temáticos à qual foi também atribuído o Índice Municipal da Educação que mediu o resultado das ações da gestão pública municipal nesta área
por meio de uma série de quesitos especíﬁcos relativos
à educação infantil e Ensino Fundamental, com foco em
aspectos relacionados à infraestrutura escolar e reunindo informações sobre avaliação escolar, planejamento
de vagas, atuação do Conselho Municipal de Educação,
problemas de infraestrutura, merenda escolar, situação
e qualiﬁcação de professores, quantitativo de vagas, material e uniforme escolares.
A mensuração atribuída aos serviços públicos e da efetividade das políticas públicas do município de Muniz Freire nos dois exercícios analisados foram C+, enquanto o
índice temático da educação municipal ﬁcou avaliado
com C e C+. O resultado desse levantamento foi demonstrado através de faixas de efetividade representadas pelas notas (A, B+, B, C+ e C) onde a nota C indica “baixo nível de adequação” e a nota C+ “em fase de adequação”.
Tais informações adicionais ratiﬁcam o entendimento já
exarado pelo Conselheiro Domingos Augusto Taufner no
Parecer Prévio TC 106/2017 e no Voto Vista 204/20188 de que a despesa com pessoal acima do limite, embora seja um descumprimento legal, não pode ser analisada de forma isolada, desconsiderando as circunstâncias
particulares para avaliar a conduta do gestor. Cabe, então, considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que, apesar do desequilíbrio ﬁscal vivenciado pelo município desde a gestão anterior,
não houve alteração signiﬁcativa no nível da qualidade
de educação que já vinha sendo praticada no município.
A relevância disso não está em comedir a gravidade da
irregularidade em tela, mas em acentuar a importância

de considerar que as circunstâncias que a envolveram (o
desequilíbrio ﬁscal já em curso, a impossibilidade de solucionar o problema no prazo legal sem provocar a estagnação da prestação do serviço de educação, o fato da
permanência das escolas estadualizadas, fato gerador
do aumento da despesa de pessoal, ser alheia à vontade
do gestor são suﬁcientes para transpor os ditames da lei
neste julgamento.
Por derradeiro, considerando que as análises das últimas
prestações de contas anuais do Município de Muniz Freire analisadas por esta Corte de Contas, desde o exercício de 2012, demonstraram irregularidades na educação
que, inclusive levaram à rejeição, faz-se necessário propor, com base no Art. 29, IX c/c Art. 198, §3º do Regimento Interno desta Casa, Resolução TC Nº 261, de 4 de
junho de 2013, ao Plenário desta Casa a aprovação de
realização de ﬁscalização, através do instrumento auditoria, nos moldes do Art. 189 do referido Regimento, para examinar e avaliar os atos de gestão dos responsáveis
bem como os desempenhos das políticas educacionais,
como previsto no art. 173, V e VI do Regimento.
Como previsto em nosso Regimento Interno, a ﬁscalização na modalidade levantamento, além de conhecer a
organização e o funcionamento da entidade, também
deve subsidiar o planejamento de futuras ﬁscalizações.
Portanto, faz-se mister que a auditoria ora proposta tenha seu escopo baseado também nas informações coletadas na elaboração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) da educação do município de Muniz Freire.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica, Ministério Público de Contas e do Relator do
presente Recurso, acompanho o Voto Vista 204/2018www.tce.es.gov.br

8 e VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas, em:
1.Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;
2. No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, a ﬁm
de manter incólume o Parecer Prévio 00106/2017- 6,
Segunda Câmara (TC 2795/2014), sob os fundamentos
constantes neste voto;
3. Determinar, com fulcro no art. 9º, XVL a realização de
ﬁscalização na modalidade auditoria, referente ao período de 2012 a 2017, nos moldes do Art. 189 do Regimento Interno desta Corte;
4.Dar ciência aos interessados;
5.Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – “Houve o voto do conselheiro Domingos,
que acompanhei, contrariando a minha posição inicial,
meu voto inicial. Vossa excelência sugeriu o mesmo desfecho do voto do conselheiro Domingos, apenas acrescentou a necessidade de uma auditoria em todo o período. Eu estou sugerindo que, ao invés da auditoria, utilizamos o 191 do Regimento, que é o levantamento. (leitura) Então, sugiro que no parecer prévio votamos da forSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ma que vossa excelência propôs. Formar autos apartados; encaminhar a necessidade do levantamento à área
técnica, até para opinar, considerando critérios de materialidade, risco e relevância dos manuais de auditoria.
Como e quando? A ideia de vossa excelência, pelo o que
entendi, ﬁcou claro, é que precisamos ter um retrato da
situação de pessoal de Muniz Freire. Que, desde 2012,
passando por todos os exercícios, até 2017, infringiu gasto com pessoal. Estamos aplicando multa e todos os instrumentos e nada, a princípio, adiantou para retornar os
gastos aos limites impostos pela LRF. É como voto.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Eu também, na condição de proferir o
voto-vista, anulo as suas proposições feitas posteriormente. Continua em discussão.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
“Também quero anuir a sugestão do conselheiro Rodrigo Chamoun, dizendo que, não só aferirmos à situação
de pessoal, e relativizar com a oferta dos serviços, não é?
Porque o apontamento que meu voto trouxe foi do atendimento naquele ato imediato poderia precarizar o que
já era precário no município. Então, a sugestão de vossa excelência atende perfeitamente aquilo que imagino
ser o ideal para aquele município. Então, de antemão, já
antecipo meu voto acompanhando o conselheiro Rodrigo Chamoun.”
O SR. VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“E, de qualquer maneira, completando aqui, isso será
importante porque numa prestação de contas anual, você analisa mais a parte contábil, não consegue se aprofundar na realidade do município. Nesses autos apartados, de acordo com o que a área técnica deﬁnir tam-

bém, da maneira que será feita, será possível analisar,
de maneira mais intrínseca, com mais detalhes, de maneira analítica, para saber realmente quais são as causas
desse aumento de gastos com pessoal, que é possível racionalizar na educação. Porque, também, se isso não foi
feito, nas condições atuais, qualquer prefeito que assumir o município, já entra com irregularidade. Então, isso, acredito que vai sanear essa dúvida. E ver quais são
as medidas que realmente... Aí não cabe ao Tribunal tomar; cabe ao município tomar. Mas o Tribunal tem que
fazer, nesse caso, um diagnóstico. Encerrada a discussão.
Em votação.”
1. PARECER PRÉVIO TC-104/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;
1.2 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, a ﬁm
de manter incólume o Parecer Prévio 00106/2017- 6,
Segunda Câmara (TC 2795/2014), sob os fundamentos
constantes neste voto;
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Domingos Augusto Tauner, encampado pelo relator.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRGIO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER PRÉVIO TC-029/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC:

2820/2013

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - GOVERNO
EXERCÍCIO: 2012
RESPONSÁVEL: JOÃO CARLOS COSER
ADVOGADOS:FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS – OAB/ES 6.381
ALINE DUTRA DE FARIA – OAB/ES 12.031

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2012 – 1) EMITIR PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO
DAS CONTAS 2) DETERMINAÇÂO AO GESTOR 3) FORMAR AUTOS APARTADOS 4) ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Tratam os presentes autos das contas anuais do Sr. João
Carlos Coser, Prefeito Municipal de Vitória, exercício de
2012.
Recebida em 01 de abril de 2013, recebeu instrução
consubstanciada no Relatório Técnico Contábil – RTC
389/2014 (ﬂs. 604/631), com a identiﬁcação de inconformidades sujeitas à citação.
Diante disso, foi expedida a Instrução Técnica Inicial ITI
1815/2014 para citar o responsável. Apresentadas justiﬁcativas e documentos (ﬂs. 685/841), parcialmente aceitas pela área técnica, expedindo-se a Instrução Contábil Conclusiva ICC 74/2015 (ﬂs. 851/881) e a Instrução
Técnica Conclusiva 2882/2015 (ﬂs. 883/908), sugerindo
a emissão prévio pela rejeição das contas em razão da
manutenção da seguinte irregularidade: Insuﬁciência
de disponibilidade ﬁnanceira para arcar com as despesas contraídas no ﬁnal do mandato (Item 4.3.4.1 do RTC
nº 389/2014), com ofensa ao artigo 42 da Lei Federal
101/2000, opinião está também corroborada pelo Ministério Público Especial de Contas no Parecer 4138/2015,
demonstrada no seguinte quadro:
Demonstrativo da insuﬁciência de disponibilidades ﬁnanceiras
Descrição

Valor

Insuﬁciência ﬁnanceira de rec. não vinculados
Insuﬁciência ﬁnanceira de rec. vinculados
saúde – recursos próprios
Insuﬁciência ﬁnanceira de rec. vinculados
educação – rec. próprios
(=) Insuﬁciência de disponibilidades ﬁnanceiras para arcar as obrigações de despesas
contraídas nos dois últimos quadrimestres
do mandato

(43.322.772,81)
(3.830.788,06)
(6.766.203,34)
(53.919.764,21)

Fonte: ITC 2882/2015
Decisão Plenária 2526/2017 determina a reabertura da
instrução com baixa do feito para diligência para: “... veriﬁcação se os empenhos levantados pela área técnica
no descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal são oriundos ou não de contratos ﬁrmados
nos dois últimos quadrimestres do exercício 2012”.
Instaurado o Termo de Fiscalização nº 59/2017 (diligência) e o Termo de designação 69/2017, a análise restou
consubstanciada no Relatório de Diligência 13/2017 (ﬂs.
1185/1210), sintetizada nos seguintes termos:
Conforme se extrai dos dados evidenciados nas tabelas 1,
2 e 3, as despesas empenhadas nos dois últimos quadrimestres de 2012 e inscritas em restos a pagar nas fontes
que apresentaram insuﬁciência ﬁnanceira totalizaram R$
54.469.007,65. Desse montante R$ 18.598.730,05 se referem a despesas oriundas de contratos assinados anteriormente ao período de vedação estabelecido no artigo
42 da LRF. O valor restante (R$ 35.870.277,60) se refere
a empenhos sem identiﬁcação de contratos ou oriundos
de contratos ou alterações contratuais assinadas durante os dois últimos quadrimestres de 2012.
O Ministério Público de Contas anui a manifestação (ﬂs.
1218).
www.tce.es.gov.br

II - FUNDAMENTAÇÃO
A análise contábil realizada na prestação de contas do
exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Vitória, sob a
responsabilidade da Sr. João Carlos Coser, constante na
Relatório Técnico Contábil – RTC 389/2014, demonstra
a sua conformidade documental e tempestividade na
apresentação. O balanço orçamentário evidencia receita arrecadada em R$1.611.840.902,27 para a despesa
realizada em R$1.566.839.456,37 com o resultado orçamentário positivo em R$45.001.445,90.
Na Instrução Contábil Conclusiva – ICC 74/2015 é evidenciado que as despesas com pessoal e encargos social do
executivo totalizaram R$603.332.156,01, resultado equivalente a 43,07 % da receita corrente liquida - RCL, calculada em R$1.400.843.873,57. Quando apurada a despesa com pessoal consolidada (poderes executivo e legislativo), apurou-se um dispêndio de R$619.184.178,75,
equivalente a 44,20 % da RCL, sujeita a alerta, mas dentro do limite legal e prudencial previsto na Lei Complementar nº 101/2000.
Demonstra também a manifestação técnica a aplicação
de 120,33% da cota-parte do FUNDEB na remuneração
do magistério da educação básica, aplicação de 28,90%
das receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, a aplicação de 17,17% em saúde e realização de repasse no montante de R$23.709.529,49 à
câmara municipal, em conformidade com o previsto na
Constituição Federal.
Restou conﬁrmado, entretanto, o descumprimento ao
disposto no artigo 42 da LRF – Lei de Responsabilidade
Fiscal, ou seja, o titular do Poder Executivo do Município
de Vitória teria contraído obrigações de despesas nos
dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibiSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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lidade ﬁnanceira suﬁciente para seu pagamento.
Pela Lei nº 4.320/64, a despesa pública se sujeita ao regime de competência (art. 35, II) e o ato do administrador público de assunção do compromisso ﬁnanceiro mediante empenho, já é uma despesa contábil, e cria para
o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de
implemento de condição mesmo que o pagamento ocorra posteriormente (art. 58) porque é vedada a realização
de despesa sem prévio empenho (art. 60).
Outro dispositivo da Lei nº 4.320/64, inscrito no art. 36,
deﬁne restos a pagar como as despesas empenhadas
mas não pagas até o último dia do ano civil, distinguindo-se entre processadas, isto é, que já estavam em fase
de pagamento quando se esgotou o exercício ﬁnanceiro e não processadas, aquelas simplesmente empenhadas, inexistindo ainda o direito líquido e certo do credor.
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
A integração das normas contábeis, ﬁnanceiras e ﬁscais
na administração pública remete também ao art. 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 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.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o ﬁnal do exercício.
Esse instrumento legal exige que o titular de cada po-

der estatal quite despesas feitas entre maio e dezembro
do último ano de mandato ou, disponibilize recurso para
que assim o faça o próximo gestor, qual seja, terá de haver dinheiro para restos a pagar contraídos naqueles oito últimos meses de gestão.
Sua ﬁscalização exige rigorosa aferição das despesas por
fonte de recursos, incluída nelas aquelas essenciais à
continuidade dos serviços públicos, portanto previsíveis,
e que, necessariamente, precisam de suporte de caixa.
Para isso, a conduta do responsável deve ser consentânea com os instrumentos de programação de despesa
na execução orçamentária dispostos nos arts. 47 a 50 da
Lei nº 4.320/64 e com a ação planejada e transparente como meio de se prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (§1º, do
art. 1º da LRF), pressupostos de responsabilidade na gestão ﬁscal.
Nesse sentido, a manifestação do Ministério Público de
Contas destaca a visão integrativa nos seguintes termos,
verbis:
Imperioso ressaltar que a irregularidade mantida pelo
Corpo Técnico desta colenda Corte macula a prestação
de contas em análise, e que se consubstancia em gravíssima infração à norma constitucional e legal, devendo
esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, emitir Parecer
Prévio pela sua rejeição, nos termos do art. 80, inciso III,
da LC n. 621/12.
Destarte, ante a completude das manifestações técnicas
acima citadas, para evitar idênticas iterações, tecem-se
apenas argumentos adicionais, conforme segue.
No que tange ao item da ITC 2882/2015 (Insuﬁciência de
disponibilidade para arcar com as despesas contraídas
www.tce.es.gov.br

no ﬁnal de mandato – item 4.3.4.1 do RTC 389/2014),
sobreleva-se que a norma moralizante do art. 42 da Lei
Complementar nº. 101/2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) -, visando garantir a integridade das ﬁnanças
públicas, de modo a evitar que o gestor contraia despesas que não poderão ser pagas no curso de seu mandato,
ou deixe obrigações, sem disponibilidade de caixa, para
serem quitadas pela próxima administração.
Na espécie, depois da devida análise técnico-contábil das
informações extraídas dos, a Área Técnica demonstrou a
existência do expressivo valor de R$ 53.919.764,21 (cinquenta e três milhões, novecentos e dezenove mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos) - sem
lastro ﬁnanceiro suﬁciente no caixa municipal, transferindo-se a dívida para o próximo mandatário, provocando, portanto, ﬂagrante desequilíbrio nas contas públicas.
Convém enfatizar que a irregularidade praticada é causa de rejeição de contas no âmbito dos Tribunais de Contas, sendo classiﬁcada como gravíssima pela Resolução
nº. 17/2010 da Corte de Contas do Estado de Mato Grosso, verbis:
DA 01. Gestão Fiscal/Financeira_Gravíssima_01. Contração de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato sem que haja disponibilidade ﬁnanceira (art. 42, caput e paragrafo único da Lei Complementar 101/2000 – LRF).
Ademais, com tal proceder, incorreu o agente no crime
de assunção de obrigação no último ano do mandato
ou legislatura (art. 359-C do Código Penal), o qual, complementando o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
objetiva tutelar de forma veemente as ﬁnanças públicas,
com a correta gestão do dinheiro público, bem como assegurar a moralidade e a probidade administrativa.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Ainda atinente à importância dada pelo Legislador ao tema, o gestor, ao deixar de quitar despesas compromissadas entre maio e dezembro de 2012, ou, ao menos, sem
a reserva de recursos para que assim o ﬁzesse o sucessor, também incorreu em sanção de natureza pecuniária.
O Relatório de Diligência 13/2017, expedido pela SecexContas, demonstra com clareza meridiana as nuances
envolvidas com a irregularidade nos seguintes termos,
verbis:
DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO (Item 4.3.4.1 do RTC
389/2014)
Base Legal: art. 42 da Lei 101/00.
O presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto no artigo 42 da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal, ou seja, o titular do Poder Executivo do Município de Vitória teria contraído obrigação
de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato.
Conforme se veriﬁca na Instrução Contábil Conclusiva, a
área técnica desta Corte de Contas apurou uma insuﬁciência de caixa no valor de R$ 53.919.764,21 para o cumprimento das obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato, encerrado em
31/12/12.
Após análises proferidas pela área técnica e os trâmites
de praxe, encontram-se as contas em fase de apreciação
da Corte, sendo necessário, para tanto, veriﬁcar “se os
empenhos levantados pela área técnica no descumprimento do art. 42 da LRF são oriundos ou não de contra-

tos ﬁrmados nos dois últimos quadrimestres do exercício
de 2012”, conforme delineado na Decisão 2526/2017.
Por meio do Ofício de Requisição 01 (folhas 1127 a
1137), foram solicitadas à Prefeitura Municipal de Vitória
as cópias dos contratos e aditivos referentes às despesas
empenhadas nos últimos dois quadrimestres do exercício de 2012, para entrega até a data limite de 7/8/2017.
Em resposta, o Procurador Geral do Município, Sr. Rubem Francisco de Jesus, por meio do Ofício PGM/GAB
nº 716/2017 (protocolo 11255/2017), solicitou a dilação do prazo por mais 60 dias, em face da impossibilidade de atender o pleito no prazo estipulado. O pedido
foi negado, conforme Ofício 02 (ﬂs. 1157), uma vez que
o prazo solicitado excedia o prazo estabelecido na Decisão 2526/2017. Assim foi solicitado o encaminhamento
da documentação listada no Ofício de Requisição 01 até
a data de 25/8/2017.
No dia 28/08/2017 o Sr. Rubem Francisco de Jesus, Procurador Geral do Município, novamente informou a necessidade de dilação de prazo em 60 dias para atendimento da solicitação (protocolo 12815/2017-9), haja vista a quantidade de processos envolvidos, manuseio e digitalização. Foi ressaltado pelo servidor municipal que os
autos físicos encontram-se disponíveis para consulta da
área técnica do TCEES. Registre-se que a solicitação da
equipe de auditores envolve 211 contratos/congêneres
e a informação sobre a existência ou não de tais instrumentos contratuais em 352 processos de despesa.
Em 28/09/2017, o relator, por meio da Decisão Monocrática 01524/2017-7, concedeu um prazo de 30 dias, a
contar da ciência daquela decisão, para atendimento à
solicitação da área técnica.
www.tce.es.gov.br

Na data de 5/10/2017, o Procurador Geral do Município
encaminhou, através do ofício PGM/GAB nº 935/2017,
mídia digital contendo documentação referente à solicitação contida no Ofício de Requisição 01.
Do confronto entre a Relação de Restos a Pagar (ﬂs.
1524-1557) e as informações sobre contratos extraídas
do sistema de recebimento de dados municipais SISAUD
(Anexos 5360/2017, 5361/2017, 5362/2017, 5365/2017,
5366/2017, 5367/2017) e obtidas junto à Prefeitura Municipal (Protocolo TCEES 15259/2017), tem-se:
Tabela 1: Empenhos x Contratos – Recursos não Vinculados Em R$1,00
Tabela 2: Empenhos x Contratos – Saúde - Recursos Próprios Em R$1,00
Tabela 3: Empenhos x Contratos – Educação Recursos
Próprios Em R$1,00
*P: Resto a Pagar Processado; NP: Resto a Pagar Não Processado;
** Informações obtidas via SISAUD. Cópias dos contratos
não foram encaminhadas.
Fonte: Processo TC 2820/2013 – PCA 2012.
Ressalta-se que, à luz do artigo 58 da Lei Federal
4.320/64, mesmo sem contrato, o empenho “cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.
Por seu turno, a despesa só deve ocorrer mediante empenho, conforme artigo 60 do mesmo diploma legal. Assim, na ausência do contrato, o marco da contratação recai sobre a data do empenho.
O Anexo 4 do RTC 389/2015 evidencia que houve insuﬁciência de disponibilidade de caixa nos recursos vincuSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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lados à “saúde - recursos próprios” (R$ 3.830.788,06),
“educação – recursos próprios” (R$ 6.766.203,34) e nos
recursos não vinculados (R$ 43.322.772,81), a qual, considerando o comando da Decisão 2526/2017, compõe o
cerne do presente levantamento.
Nessa linha, após os levantamentos realizados, mantém-se o entendimento de que o Município de Vitória encerrou o exercício de 2012 com insuﬁciência de disponibilidades de caixa no montante de R$ 53.919.764,21 (Apêndice A).
Conforme se extrai dos dados evidenciados nas tabelas 1,
2 e 3, as despesas empenhadas nos dois últimos quadrimestres de 2012 e inscritas em restos a pagar nas fontes
que apresentaram insuﬁciência ﬁnanceira totalizaram R$
54.469.007,65. Desse montante R$ 18.598.730,05 se referem a despesas oriundas de contratos assinados anteriormente ao período de vedação estabelecido no artigo
42 da LRF. O valor restante (R$ 35.870.277,60) se refere
a empenhos sem identiﬁcação de contratos ou oriundos
de contratos ou alterações contratuais assinadas durante os dois últimos quadrimestres de 2012.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos termos propostos pelo
relator, conforme Decisão 2526/2017 (ﬂs. 2547).
Nesse sentido, foram confrontados os empenhos considerados pela área técnica, na apuração do disposto no
artigo 42, da Lei Complementar 101/2000, com os demonstrativos de contração de obrigações e com os seus
respectivos contratos e aditivos.
Dessa forma, sugere-se o encaminhamento ao relator,
para prosseguimento do feito, mantendo-se a propositura pela irregularidade do item “obrigação de despesas

contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato
sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento” (Item 6.5.1.1 do RTC 389/2014).
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, perﬁlho do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela
área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte
integrante do presente voto, os quais mantiveram a seguinte irregularidade:
Insuﬁciência de disponibilidade ﬁnanceira para arcar
com as despesas contraídas no ﬁnal do mandato. (Item
4.3.4.1 do RTC nº 389/2014), com ofensa ao artigo 42 da
Lei Federal 101/2000
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando à câmara municipal de Vitória a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, Prefeito Municipal no exercício de 2012, com fulcro no art. 80, inciso III,
da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso
III do Regimento Interno.
Materializada a hipótese prevista no art. 5º, inciso III, §§
1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, e com fulcro no art. 134,
III e § 2º c/c art. 281, ambos do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos apartados, com reprodução de todas as peças da Prestação de Contas objeto
do TC 2820/2013.
www.tce.es.gov.br

DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo
Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
ARQUIVAR, após transito em julgado e expedido o Parecer Prévio.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
de Prefeito Sr. João Carlos Coser, à frente da Prefeitura
Municipal de Vitória, no exercício de 2012.
Na 45ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia
19/12/2017, solicitei vista dos autos após a apresentação do respeitável voto proferido pelo Relator,Conselheiro em Substituição, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso acerca do
processo em tela.
Na ocasião, foi realizada sustentação oral, cujas notas taquigráﬁcas foram juntadas aos autos às ﬂs. 1225/1226,
sendo os memoriais juntados às ﬂs. 1256/1259. Após
solicitar juntada das referidas notas taquigráﬁcas, o ilustre Conselheiro proferiu o voto, acompanhando o entendimento da Àrea Técnica e do Ministério Público Especial de Contas e propôs a seguinte deliberação ao Colegiado:
III - DISPOSITIVO
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Diante do exposto, perﬁlho do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela
área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte
integrante do presente voto, os quais mantiveram a seguinte irregularidade:
Insuﬁciência de disponibilidade ﬁnanceira para arcar
com as despesas contraídas no ﬁnal do mandato. (Item
4.3.4.1 do RTC nº 389/2014), com ofensa ao artigo 42 da
Lei Federal 101/2000
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando à câmara municipal de Vitória a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, Prefeito Municipal no exercício de 2012, com fulcro no art. 80, inciso III,
da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso
III do Regimento Interno.
Materializada a hipótese prevista no art. 5º, inciso III, §§
1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, e com fulcro no art. 134,
III e § 2º c/c art. 281, ambos do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos apartados, com reprodução de todas as peças da Prestação de Contas objeto
do TC 2820/2013.

DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo
Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
ARQUIVAR, após transito em julgado e expedido o Parecer Prévio.
Nesse contexto, peço vênias ao Relator para divergir parcialmente do entendimento exarado, nos termos da fundamentação a seguir exposta.
FUNDAMENTAÇÃO
Inauguro minha divergência quanto aos fundamentos
para apreciação da irregularidade narrada no item 4.3.4
do RTC 389/2014 que trata das obrigações de despesa
contraídas em ﬁnal de mandato, em linha com o entendimento por mim adotado na apreciação de outros processos que tratavam da matéria, teço as considerações
a seguir.
De plano, considero que, na análise do cumprimento ou
descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é fundamental ter clareza qual é a conduta que
este Tribunal de Contas tem como ilícita.
O caput do art. 42 assim dispõe:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 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.
Sobre tal dispositivo, após intenso debate no âmbito
do Processo TC 4003/2013, consolidou-se, majoritariawww.tce.es.gov.br

mente, no Plenário desta Corte de Contas, que a expressão “contrair obrigação de despesa” refere-se ao momento da celebração do contrato administrativo ou instrumento congênere (Decisão Plenária 1828/2017 – TC
4003/2013).
Cumpre assentar que o ato de contrair despesas inclui a
prorrogação de contratos existentes. Neste sentido, a Lei
de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu artigo 17,
§ 7º, que “considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado”, conforme
estabelecido no art. 57 da Lei 8.666/93.
Julgo necessário esclarecer que a Decisão Plenária
1828/2017, deﬁniu que no cômputo do art. 42 devem
ser considerados os contratos e instrumentos congêneres, ﬁrmados nos últimos dois quadrimestres. Portanto,
além dos contratos formais ﬁrmados, hão de se considerar as contratações feitas pela administração, cujo contra to formal era facultativo (art. 62 da Lei 8.666/93), nos
quais a formalização da “compra do bem ou serviço” se
deu por meio da nota de empenho.
Quanto ao aspecto temporal, não bastasse a clareza
da redação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os debates desta Corte no bojo deste Processo TC
4003/2013, assim como a doutrina, são contundentes
em deﬁnir que o período de vedação do artigo 42, circunscreve-se ao aos últimos dois quadrimestres do
mandato, a saber, entre maio e dezembro do último
ano de mandato.
Contudo, não bastam apenas tais deﬁnições para a caracterização da conduta ilícita perante esta Corte de
Contas. Se faz necessário também visitar as regras descritas nos Pareceres em Consulta, em vigor, acerca da
aferição do artigo 42 que são e número de três, os quais
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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passo a examinar:
O PARECER CONSULTA TC 25/04 responde ao seguinte
questionamento:
(...) b) se as despesas de caráter continuado, tais como
luz, água, telefone, Embratel, correios e outros, essenciais para a não interrupção dos serviços públicos e, que
possuem prazo contratual que podem chegar até cinco
anos, devem ser rescindidos ou não se computam para efeito de cumprimento do art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com o ﬁm de resguardar o administrador? ”
Em resposta o Tribunal de Contas assim se manifesta:
[...]
ITEM “B”: Nesse item o Consulente questiona se os contratos de despesas de caráter continuado e essencial para a continuidade do serviço público devem ser rescindidos ou não se computam para efeito de cumprimento do
art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. De se
ver que é regra que os contratos ﬁrmados nos dois últimos quadrimestres do mandato (não importando quando terminem) devem ter lastro ﬁnanceiro para suportar toda a despesa, seja ela corrente ou de capital, conforme o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já
transcrito. Pelo exemplo de contratos que menciona o
Consulente, sobressaem a essencialidade, a emergência e o princípio da continuidade do serviço público,
que devem se sobrepor à interpretação literal do dispositivo legal mencionado (art. 42, lei 101/2000), não se
computando, nestes casos, naquela previsão. Esta também a orientação de Edson Renaldo Nascimento e Iluo
Debus, ao comentar o artigo 42, da Lei 101/2000: No cálculo das disponibilidades deverão ser abatidos todos os

encargos e demais compromissos a vencer até o ﬁnal do
exercício. Aparentemente, a interpretação dos Tribunais
de Contas tem sido ponderada e, de alguma forma, favorável aos administradores municipais. Entendem os Tribunais que a interpretação da LRF nem sempre poderá
ser feita literalmente, sendo necessário ainda, a veriﬁcação dos seus efeitos, no sentido de não prejudicar o bem
funcionamento dos serviços públicos. ” (Em ‘Entendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal’.)
[...]
Firmou-se, então, naquele Parecer, o entendimento de
que deveria ser deixado lastro ﬁnanceiro para toda a
despesa decorrente dos contratos ﬁrmados entre maio
e dezembro do último ano de mandato, excetuando-se
desta regra aqueles cuja essencialidade, emergência e o
princípio da continuidade do serviço público se sobressaíssem, os quais, segundo o Parecer, não se computariam integralmente na previsão do art. 42 da LRF.
Por sua vez, o PARECER CONSULTA TC 03/05 reponde a
questionamento formulado pelo Prefeito Municipal de
Linhares nos seguintes termos:
Qual é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Contas relativamente à abrangência da expressão, “contrair
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem
pagas no exercício seguinte...”, para ﬁns de apuração das
obrigações contraídas nos dois últimos quadrimestres,
mediante contrato de execução de obras cujo cronograma físico-ﬁnanceiro se estende ao ano seguinte? A obrigação de despesa contraída que será considerada é a
correspondente ao valor da despesa empenhada para
atender as parcelas previstas no cronograma físico-ﬁnanceiro para serem executadas, liquidadas e pagas no
www.tce.es.gov.br

mesmo exercício ﬁnanceiro, considerando que a obra ﬁcará paralisada até que no exercício seguinte seja empenhado o valor das parcelas seguintes previstas no cronograma constante do contrato celebrado?
Desta feita, ao responder o questionamento, este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, interpretou a
expressão contrair obrigação de despesa de uma maneira ampla, isto é, como o montante total a ser despendido:
(...) Em face da terminologia empregada – “contrair obrigação de despesa” – deve ser considerado o montante
total a ser despendido com a obra ou serviço durante os
vários exercícios, independentemente do eventual parcelamento dos empenhos.
[...]
Contudo, ressalvou o entendimento exarado no Parecer
Consulta 25/2004, sobre a interpretação do art. 42 nos
casos de contratos em que sobressaem a essencialidade,
a emergência e o princípio da continuidade do serviço
público, excluindo-os do cômputo:
[...]
Entretanto, deve-se lembrar, já haver sido ressalvado no
Parecer em Consulta n. 025/2004 que nos casos em que
vislumbrada a essencialidade, a emergência e a necessidade de continuidade do serviço público não é razoável a interpretação literal do art. 42. [...] Pelo exemplo
de contratos que menciona o Consulente, sobressaem a
essencialidade, a emergência e o princípio da contituidade do serviço público, que devem se sobrepor à interpretação literal do dispositivo legal mencionado, (art.
42, lei 101/2000), não se computando, nestes casos, naquela previsão. (...) CONCLUSÃO. Deste modo, consideSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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rando o ordenamento pátrio aplicável ao presente caso
e a fundamentação exposta, opinamos para, no mérito,
responder que a vedação contida no art. 42 da LRF possui amplo alcance, de forma que, em vista da terminologia empregada naquela prescrição – “contrair obrigação
de despesa” –, deve ser considerado o montante total
a ser despendido com a obra ou serviço durante os vários exercícios, independentemente do eventual parcelamento dos empenhos. Não obstante, cumpre atentar
para as conclusões contidas no Parecer em Consulta n. º
25/2004, segundo o qual os contratos de caráter essencial, emergencial e que dizem respeito a serviços de caráter contínuo, não se incluem na literalidade da vedação daquele dispositivo da LRF, desde que preenchidos
determinados requisitos especiﬁcados naquele mesmo
precedente. Esse é o nosso entendimento.
Assim, mais uma vez, o TCEES reforça seu entendimento de que as contratações em que se caracteriza a essencialidade, emergência e a necessidade de continuidade do serviço público, não são computadas na interpretação literal da vedação contida no art. 42.
Então, é forçoso concluir que tais contratos não são computados na íntegra. E qual parcela é computada ou qual
é excluída?
O Parecer Consulta 12/2007 ajuda a aclarar:
[...]
Feitos esses esclarecimentos, nossa posição conclusiva é
pela inexistência de restrições de contratação, com base no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para despesas não liquidadas, ou seja, de obrigações a serem veriﬁcadas e exigíveis em exercícios ﬁnanceiros posteriores, desde que amparadas em processo integrado de pla-

nejamento e orçamentários (PPA, LDO e LOA), além de
atendidas as demais condicionantes para a geração de
despesas e contratos com duração de mais de um exercício ﬁnanceiro, a exemplo dos arts. 15, 16 e 17 da Lei
Complementar n° 101/00, elaborando-se um adequado
ﬂuxo ﬁnanceiro, e mediante adequado controle de execução orçamentária. Portanto, em se tratando de obra
plurianual contemplada no PPA e LDO, sendo discriminada a porção orçamentária a ela destinada, ao administrador em ﬁnal de gestão cumpre pagar, apenas, as
parcelas da obrigação liquidadas até o dia 31 de dezembro do exercício. (Parecer Consulta 12/2007).
Assim, por se tratar de contratos que por sua natureza
não são adstritos a um único exercício e que por força
do art. 15,16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal exigem planejamento plurianual, pois certamente afetarão
os orçamentos seguintes, tenho convicção que nos contratos de natureza contínua e de obras plurianuais, ﬁrmados no período vedado, as parcelas não liquidadas
não devem ser computadas como obrigação de despesa
para ﬁns de aferição do cumprimento/descumprimento
art. 42.
Por óbvio, o Parecer Consulta 12/2007 responde questionamento que diz respeito às contratações de obras
plurianuais, contempladas no PPA e LDO, e estabelece
como exigência para o gestor, em ﬁnal de mandato, em
31 de dezembro, ter recursos ﬁnanceiros (disponibilidades deﬁnidas pelo art. 42) suﬁcientes para cobrir as
parcelas já liquidadas de tais contratos, não se exigindo cobertura das parcelas não liquidadas. Todavia, como já mencionado, os fundamentos do Parecer Consulta
12/2007 incluem na interpretação os contratos abrangidos pelas regras contidas nos artigos 15, 16 e 17 da LRF e,
www.tce.es.gov.br

portanto, os contratos de serviços de natureza contínua
descritos nos Pareceres Consulta 25/2004 e 03/2005.
Entretanto, naquelas contratações cujo objeto não sobressaia a essencialidade, a emergência e a continuidade do serviço público, pela intelecção dos referidos Pareceres Consulta (Parecer Consulta 25/2004, 003/2005
e 12/2007), todo o valor contratado deve ser computado para ﬁns de controle do cumprimento do art. 42, independente de sua realização (liquidação) ou empenhamento.
Pode parecer, ao gestor, que ao ﬁnal do mandato, mesmo já tendo ocorrido a fase de entrega do bem ou serviço, basta deixar de liquidar formalmente parcelas dos
contratos de serviços de caráter essencial e emergencial
e os de obras plurianuais, para não incorrer em descumprimento do art. 42 da LRF. Todavia, a Lei 4.320/64 não
deﬁne liquidação, como ato formal e contábil, mas como fase de execução da despesa, sendo o registro contábil formalidade necessária para dar transparência às fases percorridas pela despesa. O não registro pode sinalizar conduta intencional do gestor, caracterizando ma-fé.
Quanto ao cálculo da disponibilidade de caixa, o parágrafo único do artigo 42 da LRF, estabelece:
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o ﬁnal do exercício. (grifo nosso)
Ora, as despesas só estão aptas ao pagamento após a
sua regular liquidação (art. 62 da Lei 4.320/64). Desta
forma, entendo que a disponibilidade de caixa prevista
no parágrafo único do art. 42 da LRF deve ser determinada com base em todas as despesas liquidadas. Este tamSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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bém é o entendimento consagrado pelo Parecer Consulta 12/2007:
[...]
O próprio parágrafo único do art. 42 da LRF ressalva as
despesas a serem pagas até o ﬁnal do exercício, vejamos:
“Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o ﬁnal do exercício.” Assim,
a disponibilidade de caixa só será exigida em relação aos
encargos e despesas compromissadas. Estas, por certo,
referem-se àquelas que alcançaram à fase de liquidação
até o ﬁnal do exercício. (Parecer Consulta 12/2007, ﬂ. 11)
[...]
Registro que além dos restos a pagar liquidados, também devem ser cotejados com o saldo bruto da disponibilidade aquelas despesas que não passaram pela execução orçamentária e que exigem recursos ﬁnanceiros para
sua cobertura, tais como as consignações, que são recursos de terceiros dos quais o Ente é depositário.
Em razão do exposto até aqui, com as devidas vênias,
adoto como critério de apreciação do art. 42 as seguintes veriﬁcações:
O saldo das disponibilidades, em 31 de dezembro, considerando todas as despesas compromissadas a vencer
até 31 de dezembro, tal qual já é veriﬁcado pela área técnica;
se o saldo disponível comporta, inclusive, todos as despesas liquidadas relativas aos contratos e instrumentos
congêneres ﬁrmados entre maio e dezembro e, por ﬁm,
se o saldo disponível remanescente comporta, inclusive,
todas as despesas não liquidadas relativas aos contratos
e instrumentos congêneres cujo objeto não sobressaia a

essencialidade, a emergência e o princípio da continuidade do serviço público ou contratação de obras plurianuais previstas no PPA e na LDO, que não tenham sido
pagas logo nos primeiros dias do ano subsequente.
Embora não haja nos autos informação acerca do valor
total contratado relativo às contratações em cujo objeto
não sobressaia a essencialidade, a emergência e o princípio da continuidade do serviço público ou contratação
de obras plurianuais previstas no PPA e na LDO, a meu
ver, não há prejuízo ao julgamento, posto que se tem conhecimento dos valores não liquidados de tais contratos.
Por oportuno, antes de adentrar no caso concreto, considero que a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece
normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal, e em seu parágrafo único estabelece alguns indicadores utilizados no acompanhamento
da gestão responsável:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de
ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão ﬁscal pressupõe
a ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade
social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Assim, a inscrição em restos a pagar é apenas um dos
www.tce.es.gov.br

mecanismos de controle e acompanhamento da gestão
ﬁscal responsável e, inserida dentre estes mecanismos
está a assunção de despesas nos últimos dois quadrimestres de mandato, que visa garantir que o gestor atual não contrate, no ﬁnal de mandato, além de sua capacidade de pagamento.
Neste sentido, em consonância com os prejulgados
desta Corte e com a Decisão Plenária 1828/2017 (TC
4003/2013) compreendo que, mesmo estando conﬁgurada a irresponsabilidade ﬁscal do gestor, por não ter
deixado disponibilidade de caixa para honrar compromissos por ele ﬁrmados, se tais compromissos não tiverem sido ﬁrmados nos últimos dois quadrimestres, não
há que se falar em descumprimento do artigo 42. Certamente haverá nas contas do Ente o descumprimento
de outros dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal,
mas não este.
Tendo como pano de fundo tais fundamentos, passo à
apreciação do caso concreto.
Inicialmente, registro que as tabelas 1, 2 e 3 do Relatório de Diligencia 13/2017(ﬂs. 1185/1214 dos autos) correlaciona os empenhos inscritos em restos a pagar, em
31/12/2012, com os contratos e/ou aditivos ﬁrmados
pelo Ente no período compreendido entre maio e dezembro de 2012, bem como evidencia aqueles empenhos efetuados no período vedado para os quais não se
veriﬁcou formalização contratual. Procedimento, a meu
julgamento, em sintonia com as normas legais e com os
precedentes desta Corte até aqui discutidas neste voto.
Na Fonte Recursos Não Vinculados a área técnica aponta insuﬁciência de caixa no montante de R$ 2.525.167,44
que comprometem, inclusive, com os restos a pagar liquidados.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Observo que na apuração da disponibilidade de caixa foi
considerado R$ 860.677,15 que se referem a restos a pagar não processados de outros exercícios. Tal qual já exposto neste voto, entendo que a apuração da disponibilidade de caixa deve tomar como base, tão somente as
despesas aptas ao pagamento, quais sejam, aquelas liquidadas. Assim, tal valor deve ser expurgado do cômputo, obtendo-se a indisponibilidade de caixa, nos recursos não vinculados, antes da inscrição em restos a pagar,
no montante de R$ 1.664.490,29, resultante da seguinte
equação: (- R$ 2.525.167,44 + R$ 860.677,15).
Não obstante, o Apêndice A do Relatório de Diligência
13/2017 (ﬂs. 1188/1201) evidencia o computo de despesas oriundas de contratações ﬁrmadas até o primeiro
quadrimestre de 2012 (30 de abril) que, por força da Decisão Plenária 1828/2017 (TC 4033/2013) não devem ser
computadas para aferição do art. 42.
Não obstante, ao se elencar os empenhos listados pela Àrea Técnica, relativos aos contratos e respectivos
aditivos ﬁrmados nos últimos dois quadrimestres de
2012 (Tabela 1 deste voto), veriﬁca-se que totalizaram
R$ 3.551.954,90, valor superior ao saldo bruto de caixa dos recursos não vinculados (R$ 1.664.490,29), evidenciando que não havia recursos para arcar com tais
obrigações contraídas. Relembro que tais despesas encontram-se liquidadas e, mesmo se ignorássemos todas
as demais obrigações listadas pelo Relatório de Diligência, somente tais contrações já conﬁgurariam o descumprimento do art. 42 no exercício de 2012.
Fonte: Relatório de Diligência 0013/2017, Sistemas SISAUD – “empenhos emitidos da UG”
Pois bem. Além das contratações destacadas na tabela
1(acima), observa-se que, no período vedado, foram as-

sumidas outras obrigações que somam R$ 640.087,21
(Tabela 2 deste voto), cuja formalização contratual não
se fez presente, as quais, nos termos do art. 62 da Lei
8.666, tratam-se de instrumentos congêneres ao contrato e portanto são computadas na aferição do art. 42.
Fonte: Relatório de Diligência 0013/2017, Sistemas SISAUD – “empenhos emitidos da UG”
Da mesma forma, na referida fonte, identiﬁca-se que foram deixados restos a pagar não liquidados no total de
R$ 5.988.664,94 que, à vista dos precedentes, são computados para aferição do art. 42, posto que, certamente,
não são originários de contratos de serviços de natureza
contínua ou de obras plurianuais:
Assim, veriﬁca-se que, na fonte recursos não vinculados,
não foram deixados recursos ﬁnanceiros suﬁcientes para arcar com as obrigações ﬁnanceiras assumidas no período compreendido entre 01 de maio e 31 de dezembro de 2012. .Quanto à Fonte Saúde Recursos Próprios
a Área Técnica apurou disponibilidade líquida de caixa
de R$ 2.095.365,14. Surgindo a insuﬁciência na inscrição
dos restos a pagar não processados.

plurianuais previstas no PPA e na LDO.
Ao analisar as obrigações não liquidadas, apontadas pela Área Técnica no Relatório de Diligência 13/2017, veriﬁcam-se obrigações derivadas de contratações e aditivos
contratuais que denotam tratar-se de serviços de natureza contínua e obras plurianuais.
Não obstante, a mesma tabela do Relatório de Diligência
(Tabela 2, ﬂs. 1201/1205) evidencia contratações, ﬁrmadas no período compreendido entre 01 de maio e 31 de
dezembro, não excetuadas pelos precedentes desta Corte e que não se caracterizam como contraídas que totalizam R$ 1.845.519,73.
Observa-se, então, que os restos a pagar não processados derivados de contratações realizadas entre maio
e dezembro e não excetuados pelos precedentes desta corte, totalizam R$ 1.845.519,73, montante inferior à
disponibilidade de caixa de R$ 2.095.365,14. Assim, com
base nos elementos que há nos autos, não tenho como caracterizado o descumprimento do art. 42 na fonte Saúde Recursos Próprios..

Como já explanado, as contratações realizadas até 30 de
abril (anteriores a, de maio) não devem ser computadas para ﬁns de aferição do art. 42, independente da fase em que se encontram. Para tal corte, adoto, como deﬁnido pelo Plenário, a data em que foi ﬁrmado o contrato ou instrumento congênere e não a data de empenho.

No que pertine à Fonte Educação Recursos Próprios,
também foi veriﬁcada disponibilidade líquida de caixa,
antes da inscrição em restos a pagar não processados,
desta feita no montante de R$ 2.572.527,47. Conforme
desmonstrado às ﬂs. 1213 dos autos, a Área Técnica apurou insuﬁciência somente após a inscrição dos restos a
pagar não processados.

Resta então, veriﬁcar se o saldo de R$ 2.095.365,14 comporta todas as despesas não liquidadas relativas aos contratos e instrumentos congêneres cujo objeto não sobressaia a essencialidade, a emergência e o princípio da
continuidade do serviço público ou contratação de obras

Analisando os empenhos listados pela Área Técnica às
ﬂs.1205/1210, veriﬁca-se que as obrigações arroladas
para a referida fonte, em sua grande maioria, dizem respeito a contratações plurianuais (obras e serviços contínuos).
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Todavia, veriﬁcam-se contratações, ﬁrmadas no período compreendido entre 01 de maio e 31 de dezembro,
não excetuadas pelos precedentes desta Corte e que
não se caracterizam como contraídas que totalizam R$
311.331,32.
Assim, à vista dos precedentes desta Corte de Contas, tenho que não está materializado o descumprimento da
regra imposta no artigo 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal na fonte Educação Recursos Próprios.
Ante todo o exposto, vê-se, nos presente autos, conﬁgurada a conduta irregular que caracteriza o descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual
seja, ﬁrmar contratos e instrumentos congêneres, no
período compreendido entre maio e dezembro do último ano de mandato cujas parcelas não podem ser cumpridas integralmente dentro do exercício, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suﬁciente disponibilidade de caixa para este efeito,
apenas na fonte Recursos Não Vinculados.
Por ﬁm e antes de deliberar o voto, quero ressaltar a
existência difusa de Decisões deste Tribunal de Contas,
que tratam da aferição do artigo 42 da Lei Complementar 101/2000: tres pareceres em Consulta além da recente Decisão Plenária. A meu ver, tema tão controverso na
jurisprudência pátria e na doutrina merece que esta Corte de Contas promova a uniﬁcação em um único documento das premissas e orientações que adota para aferição do referido dispositivo. Para tanto, sugiro a formação de equipe de trabalho que promova o estudo e encaminhe proposta de documento que consolide o entendimento desta Corte, a ser submetida ao Plenário.
Em razão de todo o exposto, divergindo do fundamento
apresentado pela Área Técnica, pelo Ministério Público

de Contas e pelo Relator, mas concordando que houve
o cometimento da irregularidade prevista no artigo 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo gestor, na Fonte Recurso Não Vinculado, VOTO para que seja adotada a deliberação proposta pelo relator à apreciação deste Colegiado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo relator, por:
Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando à câmara municipal de Vitória a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, Prefeito Municipal no exercício de 2012, com fulcro no art. 80, inciso III,
da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso
III do Regimento Interno.
Materializada a hipótese prevista no art. 5º, inciso III, §§
1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, e com fulcro no art. 134,
III e § 2º c/c art. 281, ambos do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos apartados, após o transito em julgado, com reprodução de todas as peças da
Prestação de Contas objeto do TC 2820/2013.
DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo
Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Arquivar após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual de responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, Prefeito
Municipal de Vitória, exercício de 2012.
Após diligência necessária que resultou na citação do
responsável, em face de identiﬁcação de irregularidades
constante do Relatório Técnico Contábil – RTC 389/2014
e da Instrução Técnica Inicial ITI 1815/2014, o mesmo retornou aos autos trazendo justiﬁcativas e documentos
que, parcialmente acolhidas pela área técnica, originou
a Instrução Contábil Conclusiva ICC 74/2015 e a Instrução Técnica Conclusiva 2882/2015, que sugeriu a emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, em razão da seguinte irregularidade, qual seja: Insuﬁciência
de disponibilidade ﬁnanceira para arcar com as despesas contraídas no ﬁnal do mandato (Item 4.3.4.1 do RTC
nº 389/2014), com ofensa ao artigo 42 da Lei Federal
101/2000.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 4138/2015, pugnou no mesmo sentido.
Na sequência, constam dos autos votos determinando
realização de diligências, Decisão Monocrática e manifestação técnica que subsidiaram o Relatório de Diligência 00013/2017-3 e o Parecer Ministerial 05740/2017-9.
O Relator em substituição, nos termos do voto
07512/2017-5, votou pela emissão de parecer prévio ao
legislativo municipal, recomendando a rejeição das contas em apreço, a formação de autos apartados e expedição de determinação ao atual responsável.
Em voto de vista o Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, divergindo do fundamento apresentado pela
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Área Técnica, pelo Ministério Público de Contas e pelo
Relator, mas concordando que houve o cometimento da
irregularidade prevista no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que na parte dispositiva acompanhou o Relator.
Na sequência, após o pedido de vista, visando formar
convicção sobre o voto de vista proferido pelo eminente conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, vem o feito
a este Magistrado de Contas para emissão de relatório
e voto de vista, para efeito de julgamento pelo Plenário
desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO DE VISTA
Trata, pois, os presentes autos de Prestação de Contas
Anual, relativa à Prefeitura Municipal de Vitória, exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, em comento, necessário é sua análise para posterior
julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte, tendo em vista o voto de vista apresentado.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Compulsando os autos, veriﬁco que a área técnica, através do Relatório de Diligência 00013/2017-3, manifestou-se nos seguintes termos, verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos termos propostos pelo
relator, conforme Decisão 2526/2017 (ﬂs. 2547).
Nesse sentido, foram confrontados os empenhos considerados pela área técnica, na apuração do disposto no
artigo 42, da Lei Complementar 101/2000, com os demonstrativos de contração de obrigações e com os seus

respectivos contratos e aditivos.
Dessa forma, sugere-se o encaminhamento ao relator,
para prosseguimento do feito, mantendo-se a propositura pela irregularidade do item “obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o
seu pagamento” (Item 6.5.1.1 do RTC 389/2014). - g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, no termos do Parecer nº 05740/2017-9, acompanhando o posicionamento da área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
O Eminente Conselheiro Relator, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, votou nos seguintes termos, verbis:
[...]
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, perﬁlho do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela
área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte
integrante do presente voto, os quais mantiveram a seguinte irregularidade:
- Insuﬁciência de disponibilidade ﬁnanceira para arcar
com as despesas contraídas no ﬁnal do mandato. (Item
4.3.4.1 do RTC nº 389/2014), com ofensa ao artigo 42 da
Lei Federal 101/2000.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
PARECER PRÉVIO
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1. Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando à câmara municipal de Vitória a REJEIÇÃO DAS CONTAS de
responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, Prefeito Municipal no exercício de 2012, com fulcro no art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132,
inciso III do Regimento Interno;
2. Materializada a hipótese prevista no art. 5º, inciso III,
§§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, e com fulcro no art.
134, III e § 2º c/c art. 281, ambos do Regimento Interno,
DETERMINAR a formação de autos apartados, com reprodução de todas as peças da Prestação de Contas objeto do TC 2820/2013;
3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios
eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas
relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
4. ARQUIVAR, após trânsito em julgado e expedido o Parecer Prévio. – g.n.
Veriﬁco, ainda, que Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, em seu voto de vista, voto 00030/2018-5, votou
nos seguintes termos, verbis:
[...]
Em razão de todo o exposto, divergindo do fundamento
apresentado pela Área Técnica, pelo Ministério Público
de Contas e pelo Relator, mas concordando que houve
o cometimento da irregularidade prevista no artigo 42
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo gestor, na Fonte Recurso Não Vinculado, VOTO para que seja adotada a deliberação proposta pelo relator à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo relator, por:
Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando à câmara municipal de Vitória a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, Prefeito Municipal no exercício de 2012, com fulcro no art. 80, inciso
III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso III do Regimento Interno.
Materializada a hipótese prevista no art. 5º, inciso III, §§
1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, e com fulcro no art. 134,
III e § 2º c/c art. 281, ambos do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos apartados, após o transito em julgado, com reprodução de todas as peças da
Prestação de Contas objeto do TC 2820/2013.
DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo
Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Arquivar após o trânsito em julgado. – g.n.
2.

DO MÉRITO:

Cabe ressaltar, em que pese o posicionamento do Eminente Relator, do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, no que se refere ao seu voto de vista, bem como da
área técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia,
tenho entendimento diverso, quanto à irregularidade indicada no item 4.3.4.1 do RTC, motivo pelo qual passo
ao enfrentamento de mérito da referida irregularidade e
também da formação de autos apartados, à luz da documentação contida nos autos, das razões de defesa, bem
como da legislação aplicável, a saber:
2.1
INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS OBRIGAÇÕES DE DESPESA
CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO (Item 4.3.4.1 do
RTC 389/2014)
Base Legal: art. 42 da Lei 101/00.
Quanto à questão de fundo constante destes autos, a
controvérsia de posicionamentos refere-se ao entendimento que deve ser atribuído a expressão “contrair obrigação de despesa” para ﬁns de apuração de disponibilidade de caixa nos dois últimos quadrimestres do mandato do gestor, nos termos preceituados pelo artigo 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, verbis:
[...]

O termo “contrair obrigação de despesa”, conforme prescrito na redação do artigo 42 da LRF deve ser entendido
como o momento em que a obrigação de despesa é contratada, ou seja, deve ser considerado contraída a obrigação de despesa no momento da assinatura do ajuste
e, por consequência, não se veriﬁca tecnicamente correto aﬁrmar que a contração da obrigação de despesa
se dá com o momento em que é realizado o empenho.
O empenho, como se sabe, é deﬁnido como ato da autoridade competente que determina o valor da despesa a
ser executada da dotação consignada no orçamento para atender a obrigação assumida.
Desse modo, o empenho se reveste de uma garantia de
adimplemento do objeto contratado na medida em que
vincula dotação de créditos orçamentários para pagamento das obrigações assumidas na assinatura do ajuste, acordo ou contrato.
Por consequência, não se contrai obrigação de despesa
pelo empenho, vez que empenhar é ato de vincular dotação orçamentária, garantia a mais concedida ao fornecedor ou prestador de serviço de que cumprido o objeto
contratado a administração efetuara o pagamento respectivo.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 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.

Diante disso, não resta dúvidas que o ato administrativo
que assume a obrigação da despesa é o contrato administrativo ou instrumento congênere, conforme se assevera do disposto no § 1º do artigo 54 e incisos do artigo 55 da Lei nº 8.666/93, verbis:

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o ﬁnal do exercício. – (g. n.).

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos
de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
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[...]
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princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado.
§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em
cláusulas que deﬁnam OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DAS PARTES, em conformidade
com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
(...)
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
(...)
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios,
data-base e periodicidade do reajustamento de preços,
os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento deﬁnitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classiﬁcação funcional programática e da categoria econômica;
(...)
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; - (g. n.).
Assim, a análise dos dispositivos citados permite a conclusão de que a obrigação é assumida diante da assinatura dos contratos administrativos, instrumento que
dispõe das obrigações e responsabilidades contratadas.
De outro modo, considerar o empenho como o ato ad-

ministrativo responsável pela contração de obrigação de
despesa seria considerar que uma vez não empenhada
uma obrigação, a administração pública não estaria mais
obrigada a cumpri-la, o que se rechaça prima facie.
Logo, a obrigação assumida deixaria apenas de existir
por meio da rescisão do contrato ou instrumento congênere, o que demonstra de forma clara que é por meio
deste instrumento que ocorre a contração da obrigação
de despesa.
Nesse sentido, a apuração de disponibilidade de caixa
para ﬁns do artigo 42 da LRF deve ser analisada com base na data em que contraída a obrigação, sob pena de
se considerar apenas a análise dos empenhos, inscrições
em restos a pagar e saldos nas contas bancárias, elementos que não são capazes de aﬁrmar se a obrigação foi
efetivamente contraída entre 1º de maio e 31 de dezembro do exercício em análise, restando impossível apontar com segurança a ocorrência de violação ao artigo 42
da LRF.
Ocorre que a análise perpetrada pelo corpo técnico não
apura com eﬁcácia o real momento em que a obrigação foi contraída, ignorando o dispositivo do art. 42 da
LRF, considerando a simples ocorrência de restos a pagar
sem disponibilidade de caixa uma infringência ao dispositivo, imputando uma responsabilidade sem oportunizar ao gestor responsável o devido contraditório e ampla defesa.
Nessa linha, vale destacar que o Tribunal de Contas de
Minas Gerais possui julgado no sentido aqui defendido,
qual seja, o de que a veriﬁcação do cumprimento ao artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 não pode abster do exame do correto momento em que a obrigação
foi efetivamente contraída, conforme atesta o julgado
www.tce.es.gov.br

TCE-MG AUDITORIA 898684, verbis:
[...]
“Primeiramente, cumpre apresentar alguns esclarecimentos acerca dos critérios adotados pela equipe técnica do Tribunal para chegar à conclusão de que foram
contraídas despesas, inscritas em restos a pagar, sem
disponibilidade ﬁnanceira nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012. O ponto de partida foi a informação, constante no SIACE/PCA, de que o Município
procedera, no exercício de 2012, à inscrição em restos
a pagar da quantia de R$14.403.804,60 (quatorze milhões quatrocentos e três mil oitocentos e quatro reais e
sessenta centavos). Desse montante, apenas o valor de
R$3.244.111,22 (três milhões duzentos e quarenta e quatro mil cento e onze reais e vinte e dois centavos) refere-se a empenhos realizados a partir de 1º/05/12. Ocorre que R$1.137.999,59 (um milhão cento e trinta e sete
mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) decorreram de contratos ou ajustes pactuados anteriormente ao período de vedação da LRF, de
modo que somente a quantia de R$2.106.111,63 (dois
milhões cento e seis mil cento e onze reais e sessenta
e três centavos) refere-se a despesas que foram efetivamente contraídas nos dois últimos quadrimestres do
mandato. Por ﬁm, deduziu-se do sobredito valor o montante de R$399.172,55 (trezentos e noventa e nove mil
cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
relativo a despesas de 2012 quitadas em 2013, com recursos oriundos de disponibilidade de caixa do exercício
anterior, obtendo-se o valor ﬁnal de R$1.706.939,08 (um
milhão setecentos e seis mil novecentos e trinta e nove
reais e oito centavos).” – (g. n.).
Aliás, cabe ressaltar, que o Egrégio Tribunal de Contas do
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Estado de Minas Gerais – TCEMG, no Relatório de Auditoria de Conformidade, relativo à auditoria realizada em
campo, na Prefeitura Municipal de Três Marias, assim se
posicionou, verbis:
[...]
A presente auditoria, realizada na Prefeitura Municipal
de Três Marias, no período compreendido entre os dias
01 a 05/07/2013 e os dias 05 a 16/08/2013, teve por objetivo veriﬁcar se o titular do Poder Executivo Municipal evitou a assunção de obrigações no ﬁnal do mandato (2009/2012), de forma a onerar a administração da
gestão seguinte, sem que houvesse recurso suﬁciente
para que o novo Prefeito pudesse honrar os compromissos assumidos, em observância à vedação imposta
pelo artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.
A partir do objetivo do trabalho e a ﬁm de avaliar em
que medida o Executivo obedeceu à referida legislação,
foi formulada a seguinte questão de auditoria: o Chefe do Poder Executivo Municipal contraiu, nos últimos
dois quadrimestres do seu mandato (2009/2012), obrigações de despesas que não foram cumpridas integralmente dentro deles, ou que tiveram parcelas a serem
pagas no exercício seguinte, sem que houvesse suﬁciente disponibilidade de caixa para este efeito, com a
inobservância ao disposto no caput do artigo 42 da Lei
Complementar n. 101/2000 (RLF)?
Para a realização deste trabalho foram observados os
procedimentos, métodos e técnicas previstas no Projeto de Manual de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
A execução dos trabalhos foi norteada para veriﬁcação
da questão de auditoria proposta na Matriz de Planeja-

mento.
Considerando os aspectos entendidos relevantes, mencionados no Memorando de Planejamento, foram aplicados, EM CAMPO, os métodos e técnicas de análise
documental nos registros contábeis do órgão auditado (balanços e balancetes ﬁnanceiros mensais de receitas e despesas) e nos documentos ﬁnanceiros (demonstrativos de movimentos de numerários, extratos
e conciliações bancárias, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, entre outros), com o
cotejo entre as informações prestadas a este Tribunal
via SIACE/PCA/2012, tendo sido realizadas entrevistas
com os responsáveis pelas áreas pertinentes da Prefeitura e efetuada a análise de outros instrumentos de
controle. – (g. n.).
Ressalvo que coaduno com o entendimento do TCEMG,
quanto à adoção de procedimento de cotejo entre a
despesa contraída entre 1 de maio a 31 de dezembro
do último ano do mandato, com metodologia e técnicas para apuração e veriﬁcações da documentação necessária a ﬁm de constatar ou não se o Legislativo Municipal contraiu, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, obrigações de despesas que não foram cumpridas integralmente dentro deles, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte, afrontando o
disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O correto exame do artigo 42 exige que o empenho apresentado seja cotejado com a lista de compromissos assumidos para a veriﬁcação correta de quais as obrigações
foram assumidas nos períodos vedados.
Dessa forma, exige-se a elaboração da lista de compromissos novos assumidos a partir do dia 01 de maio a
31/12 do exercício em análise, demonstrativo este que,
www.tce.es.gov.br

in casu, se revela através da tabela trazida aos autos pelo corpo técnico, visto que esta possibilita a comparação
da disponibilidade de caixa existente no dia 30 de abril
do exercício em análise, adicionado dos compromissos
novos assumidos a partir de 01 de maio do exercício
em análise, e, assim, compara-se o saldo de obrigações
existentes ao ﬁnal do exercício com a disponibilidade
de caixa transferida para o exercício seguinte.
Feito isto, se a disponibilidade de caixa não for suﬁciente
para cobrir a despesa nova assumida, é de se reconhecer
a violação do art. 42 da LRF, em face da falta de planejamento por parte do gestor responsável.
No caso destes autos, após a análise técnica, veriﬁca-se
que esta indicou que o presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto no artigo 42 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a
titular do Poder Executivo do Município de Vitória teria
contraído obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira
suﬁciente para o seu pagamento.
Aﬁrmou, ainda, a área técnica que, do confronto entre as
Relações de Restos a Pagar resultaram em contração de
obrigações, conforme delineadas na tabela denominada:
Educação Recursos Próprios, cujo montante foi apontado como sendo de Obrigações Financeiras Contraídas de
01/05 a 31/12/12, no valor total R$ 6.766.203,34.
Indicou, ainda, que o valor constante da Tabela denominada: Saúde Recursos Próprios, cujo montante foi como
sendo de Obrigações Financeiras Contraídas de 01/05 a
31/12/12, no valor total de R$ 3.830.788,06.
Por ﬁm, indicou a tabela denominada: Recursos Não Vinculados, no valor total de R$ 43.322.772,81.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Promovendo-se, pois, o somatório de todas as despesas empenhadas com a indicação de contrato anteriores a 01/05/2012, bem como aquelas em que não se indicou a data do contrato respectivo, adotando-se a premissa da decisão contida no Processo TC 4003/2013, ou
seja, que a obrigação de despesa se considera contraída com a assinatura do respectivo contrato ou instrumento congênere, tem-se que: quanto à Saúde - Recursos próprios, considerou-se despesas relativas a contratos anteriores a 01/05/2012, bem como despesas
sem indicação do respectivo contrato, no valor de R$
3.112.299,00; Educação – Recursos próprios, no valor
de R$ 7.043.161,61; Recursos Não vinculados, no valor
de R$ 29.951.292,29.
Neste caso, do confronto da tabela abaixo transcrita com
os argumentos do Eminente Relator, tem-se o seguinte:
1.
No que se refere à rubrica Saúde – Recursos
Próprios, veriﬁca-se que haveria insuﬁciência ﬁnanceira, vez que o valor de empenhos relativos a contratos
com data de assinatura anterior a 01/05/2012 monta o
valor de R$ 3.830.788,06, portanto, tal valor é inferior
ao valor indicado como de insuﬁciência ﬁnanceira, no
valor de R$ 3.112.299,00, razão pela qual ela existe, entretanto, tal valor foi absorvido pelo valor relativo a recursos não vinculados que sobraram, em razão da livre
aplicação dos recurso não vinculados, cujo valor remanescente foi de R$ 1.837.144,11.
2.
Quanto à fonte Educação - Recursos Próprios,
houve um valor de empenhos relativos a contratos cuja
assinatura é anterior a 01/05/2012, adicionado a de empenhos relativos a contratos cuja data de assinatura não
se indicou o valor de R$ 7.043.161,61, relativos a despesas que não foram contraídas no período de 01/05/2012

a 31/12/2012, adicionadas daquelas em que não se indicou a data da assinatura do contrato ou do ajuste respectivo, desta maneira deve ser abatido do valor de insuﬁciência ﬁnanceira indicada, no valor de R$ 6.766.203,34,
e, em sendo este superior ao valor de insuﬁciência ﬁnanceira indicada, esta não subsiste;

existentes ao ﬁnal do exercício com a disponibilidade
de caixa transferida para o exercício seguinte.

3.
Quanto à insuﬁciência ﬁnanceira indicada, no
valor de R$ 43.322.772,81, esta não subsiste, isto porque, na planilha elaborada pelo corpo técnico, como
sendo de recursos não vinculados, cuja obrigação fora assumida de 01/05/2012 a 31/12/2012, indicado foi
pelo corpo técnico no Resumo da Planilha constante do
Relatório de Diligencia 00013/2017-3, no valor de R$
28.114.148,18, valor este inferior ao valor de recursos
vinculados, cuja obrigação não fora contraída no período
de 01/05/2012 a 31/12/2012, apurado em planilha ora
anexada, no valor de R$ 29.951.292,29, demonstra de
forma evidente que não há insuﬁciência ﬁnanceira, pelo contrário, a sobre de recursos não vinculados de livre
aplicação, no valor de R$ 1.837.144,11.

No caso destes autos, após a análise técnica, veriﬁca-se
que esta indicou que o presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto no artigo 42 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a
titular do Poder Executivo do Município de Vitória teria
contraído obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira
suﬁciente para o seu pagamento.

Pode-se dizer que houve sim, no caso, má gestão da aplicação dos recursos vinculados e não vinculados por fonte de aplicação, todavia não houve insuﬁciência ﬁnanceira apta a violar o art. 42 da LRF.
Dessa forma, exige-se a elaboração da lista de compromissos novos assumidos a partir do dia 01 de maio a
31/12 do exercício em análise, demonstrativo este que,
in casu, se revela através da tabela trazida aos autos pelo corpo técnico, visto que ela possibilita a comparação
da disponibilidade de caixa existente no dia 30 de abril
do exercício em análise, adicionado dos compromissos
novos assumidos a partir de 01 de maio do exercício
em análise, e, assim, compara-se o saldo de obrigações
www.tce.es.gov.br

Feito isto, se a disponibilidade de caixa não for suﬁciente
para cobrir a despesa nova assumida, é de se reconhecer
a violação do art. 42 da LRF, em face da falta de planejamento por parte do gestor responsável.

Ademais, cabe informar que o Relator destes autos, em
seu voto, no que se refere à Educação – Recurso Próprios, observou ”que das despesas levantadas, em sua
maioria, são referentes a gastos com limpeza e conservação predial, vigilância, transporte escolar. Despesas estas
que não geram dúvidas quanto ao seu caráter de despesa continuada, mas, principalmente não se identiﬁca nas tabelas anexas, novas obrigações contraídas nos
dois últimos quadrimestres do mandato de forma a impactar o resultado da insuﬁciência de caixa, com consequente transgressão ao artigo 42 da LRF”.
Por ﬁm, o Relator destes autos entendeu que não recai
ao gestor o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, divergindo da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, afastando a irregularidade apontada neste item.
Neste contexto, cabe informar que a tabela abaixo demonstra os números antes indicados, vejamos:
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Desta maneira, percebe-se que não se fez a correlação
entre o empenho anulado e a despesa respectiva por
grupo de recursos, se vinculados ou não, não remanescendo, assim, a falta de disponibilidade ﬁnanceira indicada.
Nesse sentido, cumpre destacar que o Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, assim decidiu, verbis:
[...]
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. EX-PRESIDENTE DA CÂMARA
DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BARÃO/RS. RESTOS
A PAGAR. INFRAÇÃO AO ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CARACTERIZADA. O Poder Judiciário pode apreciar eventual ilegalidade na decisão do
Tribunal de Contas. A responsabilidade do Vereador pelo dano causado por despesa ilegal não decorre da mera
qualidade de Presidente da Câmara de Vereadores. Trata-se de responsabilidade subjetiva que exige sua participação por ação ou omissão. Havendo demonstração de
que não houve o devido repasse de verbas pelo Poder Executivo à Câmara Municipal no ﬁnal do exercício
de 2004, restando restos a pagar, ocorrendo o desequilíbrio ﬁnanceiro nas contas do Legislativo em face
disto, não resta caracterizada infração ao art. 42 da Lei
Complementar nº 101/00, mormente porque houve o
pagamento das contas em 2005, tratando-se de despesas com telefone e INSS, inerente à própria máquina administrativa, considerando-se ainda, que as despesas totais apresentadas pelo legislativo somaram valor inferior ao limite da receita do legislativo, o que afasta de forma deﬁnitiva a ocorrência de qualquer infração

ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes do TJRS. (Apelação Cível nº 70046635199/2011)
– (g. n.).
Aliás, como bem se posicionou o Poder Judiciário, no
texto do voto que ensejou referido acórdão, esta é a situação dos autos, litteris:
[...]
Logo, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE RESTOS A PAGAR, POR
SI SÓ, NÃO CONFIGURA A INFRAÇÃO AO ART. 42 DA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PORQUE OS GASTOS TÊM DE SER ANALISADOS SE SÃO OU NÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA PRÓPRIA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA, QUE, REPITO, NÃO PODE SOFRER
SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE.
Sendo assim, havendo demonstração de que não houve
o devido repasse de verbas pelo Poder Executivo ao
Legislativo municipal, restando restos a pagar, ocorrendo o desequilíbrio ﬁnanceiro nas contas da Câmara Municipal em face disto, não resta conﬁgurada a hipótese
de infração ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/00,
lembrando-se, convém repetir, que o demandado, no
exercício de seu mandato, foi surpreendido com a falta
de repasse de verbas pelo Poder Executivo no ﬁnal do
ano de 2004, tendo providenciado o pagamento no exercício de 2005, sanando a falha apontada. – (g. n.).
Em assim sendo, entendo que a simples ocorrência de
restos a pagar, sem disponibilidade de caixa, não conﬁgura violação ao art. 42 da LRF, devendo haver demonstração de ter sido ou não contraída obrigação nova a
partir de 1º de maio até 31 de dezembro do exercício
em análise, além disso, devem ser sopesadas a particularidades do caso concreto, visto que o objetivo do
www.tce.es.gov.br

art. 42 da LRF foi exatamente criar regra de transição
em ﬁnal de mandato, de maneira que o gestor mantenha as contas em equilíbrio não penalizando a gestão
seguinte.
Em assim sendo, entendo que no caso em apreço não há
violação ao art. 42 da LRF, razão pela qual divergindo da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas
e do Eminente Relator, afasto a presente irregularidade.
2.2.
DA FORMAÇÃO DE AUTOS APARTADOS COM A
FINALIDADE DE SE RESPONSABILIZAR, PESSOALMENTE,
O PREFEITO MUNICIPAL PELO DESCUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO ART. 5º, INCISO III, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº
10.028/00.
A esse respeito, o Eminente Relator votou pela formação
de autos apartados, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei
nº 10.028/00, considerando o cometimento de infração,
diante da infringência ao artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, verbis:
[...]
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de
ﬁnanças públicas:
(...)
III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação ﬁnanceira, nos casos e condições estabelecidos em lei;
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa
de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente
que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir
a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. – (g. n.).

Público promoverão, por ato próprio e nos montantes
necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de
empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Ocorre que a infração, conforme descrita pelo próprio
dispositivo legal, refere-se ao caso de deixar o gestor de
expedir ato determinando limitação de empenho, situação completamente diversa da trata pelo artigo 42 da
LRF, que se refere à disponibilidade de caixa no ﬁnal do
mandado do gestor.

(...)

Neste caso, entendo que resta prejudica a análise da formação de autos apartados, em razão do afastamento da
irregularidade, todavia, pelo Princípio da Eventualidade
promove-se sua análise.

§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:

Nesse sentido, vale destacar que os casos de limitação
de empenho são previamente deﬁnidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, com respaldo constitucional,
verbis:
[...]
Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:
I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II
deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31;
(...)
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

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao ﬁnal de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos
três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o reﬁnanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária;
II - obterá resultado primário necessário à recondução
da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas,
limitação de empenho, na forma do art. 9o.
(...)
Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:
I - apuração da receita corrente líquida, na forma deﬁnida no inciso IV do art. 2o, sua evolução, assim como
a previsão de seu desempenho até o ﬁnal do exercício;
II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o
inciso IV do art. 50;
III - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o;
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos realiwww.tce.es.gov.br

zados e o montante a pagar.
§ 1o O relatório referente ao último bimestre do exercício
será acompanhado também de demonstrativos:
I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da
Constituição, conforme o § 3o do art. 32;
II - das projeções atuariais dos regimes de previdência
social, geral e próprio dos servidores públicos;
III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de
ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes.
§ 2o Quando for o caso, serão apresentadas justiﬁcativas:
I - da limitação de empenho;
II - da frustração de receitas, especiﬁcando as medidas
de combate à sonegação e à evasão ﬁscal, adotadas e a
adotar, e as ações de ﬁscalização e cobrança.
(...)
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas
Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados ﬁscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o. – (g.
n.).
Ademais, as sanções aplicáveis a infringência ao artigo
42 da LRF são estritamente prescritas no artigo 359-C, do
Decreto-Lei nº 2.848/1940, acrescido pelo artigo 2º da
Lei nº 10.028/00, possuindo natureza penal e escapando
do campo de competência desta Corte de Contas, verbis:
[...]
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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“Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de
crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa:” (AC)
“Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.” (AC)
“Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena,
autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo:” (AC)
“I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;” (AC)
“II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei.” (AC) – (g. n.).
“Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar” (AC)
Por ﬁm, cumpre lembrar que no campo sancionatório
seja ele penal ou administrativo prevalece o princípio da
legalidade estrita, a qual refuta a possibilidade de aplicação extensiva ou analógica, a ﬁm de criar sanção que não
esteja deﬁnida em lei, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, verbis:
[...]
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 8º, INCISO I, DA LEI Nº 7.853/89. OCORRÊNCIA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL. RECUSA, SUSPENSÃO, PROCRASTINAÇÃO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE
ENSINO. INOCORRÊNCIA. NÃO ACEITAÇÃO PELO PROFESSOR DE ALUNO DEFICIENTE EM SUA SALA DE AULA.
CONDUTA ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À INSCRIÇÃO DA VÍTIMA. CRIME PRÓPRIO. NÃO DESCRIÇÃO DE
QUE A RECORRENTE TENHA QUALIFICAÇÃO PARA PRATI-

CÁ-LO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A analogia, a qual consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei disposição legal relativa a um caso semelhante, é terminantemente proibida em direito
penal, o qual deve estrita observância ao princípio da
legalidade. Se o legislador não previu dada conduta como criminosa, é porque esta se mostra irrelevante na
esfera penal, não podendo, portanto, ser abrangida por
meio da analogia.
(...)
3. Recurso especial a que se dá provimento, para restabelecer a decisão de 1º grau, que rejeitou a denúncia,
ante o reconhecimento da atipicidade da conduta.
(REsp 1022478/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe
09/11/2011) – g.n.
Portanto, não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º,
aplicação de penalidade administrativa em face da infringência do artigo 42 da LRF, pois já há sanção para tal situação no âmbito do direito penal, bem como não é possível aplicação analógica ou extensiva em matéria de sanção seja ela penal ou administrativa, motivo pelo qual,
peço vênia ao Eminente Relator, para votar no sentido
da não aplicação do citado dispositivo como sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da LRF, deixando de determinar a formação de autos apartados.
Em conclusão, extrai-se das planilhas constantes da Manifestação Técnica 1384/2017 o fato de que a anulação
de empenhos acatada é muito maior que o valor de insuﬁciência ﬁnanceira indicada relativamente ao grupo de recursos vinculados de convênio, portanto, se alguma irregularidade formal remanesce, esta se dá por
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conta da falta de clareza na aplicação dos recursos por
grupo de despesas, porém, tal sistemática era aquela
utilizada por ocasião da prestação de contas apresentadas, razão pela qual deve a irregularidade ser afastada,
com a ressalva em questão, expedindo-se determinação
no sentido de que em próximas prestações de contas,
observe-se a evidenciação de disponibilidade ﬁnanceira
por grupo de recursos, se vinculados ou não, assim como
a anulação do empenho respectivo.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divirjo do posicionamento da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas, do Relator
dos autos e do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia
Corte de Contas, ante as razões expostas, em:
1. AFASTAR a irregularidade relativa ao item 2.1 desta
decisão, pelas razões antes expendidas;
2. EMITIR Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de
Vitória, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Município, relativas ao exercício de 2012,
sob a responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, com
fundamento no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
3. DEIXAR de formar autos apartados pelas razões expendidas no item 2.2 desta decisão;
4. EXPEDIR as seguintes DETERMINAÇÕES ao Poder Executivo Municipal:
4.1 Observe o atual gestor a devida aplicação dos reSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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cursos por rubrica, seja ela vinculada ou não, de maneira que se possa, inclusive, controlar por planilha os
empenhos afetos a ajustes realizados de 01/05/2012 a
31/12/2012, que possam indicar violação do art. 42 da
LRF.
4.2 Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da LRF;
5. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado, bem como as providencias descritas no art. 131 do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Vitória, referente ao exercício de
2012, sob a responsabilidade do Sr. João Carlos Coser,
Prefeito Municipal de Vitória.
Em relação a referida prestação de contas, a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou Relatório Técnico Contábil – RTC n° 389/2014, às ﬂs. 604/631, encontrando inconformidades apontadas nos seguintes itens:
Item 3.1.1.1 – Abertura de créditos adicionais sem fonte de recursos suﬁcientes
Item 3.1.1.2 – Ausência de esclarecimentos e detalhamento dos remanejamentos de recursos orçamentários
realizados
Item 3.3.1 – Divergência entre os recebimen-

tos de Dívida Ativa Tributária registrados no Anexo 15 e aqueles evidenciados no Anexo 10
Item
3.3.2
–
Ausência
de
recolhimento de valores retidos de terceiros, indicando apropriação indevida de recursos ﬁnanceiros
Item 4.3.4.1 – Insuﬁciência de disponibilidades ﬁnanceiras para arcar com as despesas contraídas no ﬁnal de
mandato.
Ato seguinte, foi elaborada Instrução Técnica Inicial – ITI
1815/2014, às ﬂs. 645/646, sugerindo a citação do responsável, Sr. João Carlos Coser, em razão dos achados
apontados acima, sugestão que foi acolhida pelo Relator, conforme Decisão Monocrática Preliminar – DECM
159/2015.
Devidamente citado, conforme Termo de Citação
263/2015, o responsável requereu dilação de prazo, às
ﬂs. 677/678, sendo deferido através de Decisão Monocrática 525/2015, apresentando posteriormente suas
justiﬁcativas, às ﬂs. 685/708.
Ato contínuo, foi elaborada Instrução Contábil Conclusiva – ICC 74/2015, às ﬂs. 851/881, sugerindo pela emissão de parecer prévio, recomendando a rejeição das
contas prestadas pelo Sr. João Carlos Coser, em face da
manutenção de irregularidade do item 4.3.4.1 do RTC
389/2014.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, elaborou Instrução Técnica Conclusiva – ITC
2882/2015, anuindo com o posicionamento da área técnica exposto na ICC 74/2015, opinando pela rejeição das
contas referidas.
Remetidos os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, foi proferido Parecer nº 4138, às ﬂs. 911/925,
www.tce.es.gov.br

de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, opinando pela rejeição das contas do
Executivo Municipal de Vitória, e pela formação de autos apartados, a ﬁm de responsabilizar o referido gestor
municipal, em razão da irregularidade no item 4.3.4.1 do
RTC 389/2014.
Ato seguinte, o Sr. João Carlos Coser através de seu advogado, Sr. Felipe Osório dos Santos, requereu a realização de sustentação oral, posteriormente realizada na
27ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte, conforme
ﬂs. 934/935.
Na sequência, após a defesa oral, os autos foram remetidos à área técnica, que manteve o indicativo da irregularidade, nos termos da MT 775/2016, mesmo posicionamento foi mantido pelo Ministério Público de Contas,
em Parecer nº 1939/2016, às ﬂs. 996-998, da lavra do
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
O Relator em seu voto 3418/2017 baixou os autos em diligência à área técnica para abordar na elaboração dos
cálculos a obrigação contraída, devendo considerar o
contrato e não automaticamente o empenho, bem como excluir as despesas de caráter continuado, essenciais
e emergenciais, conforme estabelecido nas consultas TC
003/2005 e TC 12/2007.
Em resposta à diligência, a equipe técnica por meio do
Relatório de Diligência 00013/2017, sugere manter a irregularidade, sendo anuído pelo Ministério Público de
Contas – Parecer Ministerial 5740/2017, ﬂ. 1.218.
Fora oportunizada nova defesa oral à defesa, considerando a diligência realizada pela área técnica e esta foi
proferida na 45ª sessão plenária. Ato contínuo, na mesma sessão, o Relator proferiu seu voto 7512/2017 pela
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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rejeição das contas.
Foi proferido Voto Vista TC 30/2018, pelo Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, que embora divergindo
do fundamento apresentado pelo Relator, Área Técnica
e Ministério Público, entende ter ocorrido a infração ao
art. 42 da LRF e vota pela rejeição das contas.
O Voto Vista TC 62/2018, proferido pelo Conselheiro
Substituto Marco Antônio da silva, divergindo do fundamento apresentado pelo Relator, do voto vista proferido pelo Conselheiro Sérgio Borges, do posicionamento
da Área Técnica e Ministério Público, entende por afastar a irregularidade e vota pela aprovação com ressalva
das contas.
Na sequência, solicitei vista dos autos para emitir meu
entendimento para efeito de julgamento desta Corte de
Contas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, relativa ao Município de Vitória, exercício de 2012,
sob a responsabilidade do senhor João Carlos Coser –
Prefeito Municipal. Portanto, estamos a apreciar contas
de governo.
Após análise dos autos, veriﬁco que o Município de Vitória, no exercício em exame, cumpriu com a determinação
do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n°
11.494/2007, considerando que aplicou 120,33% (cento e vinte e trinta e três por cento) das transferências
de recursos do FUNDEB na remuneração dos proﬁssionais do magistério da educação básica. Também aplicou
28,90% (vinte e oito e noventa por cento) das receitas de
impostos e transferências constitucionais na manuten-

ção e desenvolvimento do ensino, em atenção aos artigos 212, “caput”, da CF/88; 17,17% (dezessete e dezessete por cento) de despesas próprias em ações e serviços
públicos de saúde, atendendo, portanto, o disposto no
artigo 77, inciso III, do ADCT; e, também, no que se refere à despesa total de pessoal consolidada, em relação à
receita corrente líquida apurada para o exercício, foi de
44,20% (quarenta e quatro vírgula vinte por cento), não
ultrapassando os limites de alerta, prudencial e máximo
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Inobstante ao cumprimento dos limites constitucionais
e ﬁscais acima descritos, remanesceu à irregularidade
descrita no item 4.3.4.1 – “INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS CONTRAÍDAS NO FINAL DE MANDATO”, constituindo
afronta ao art. 42 da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
Esse apontamento de irregularidade ensejou o meu pedido de vista, considerando estudo que venho realizando sobre esse tema e o intenso debate travado no âmbito desta Corte de Contas quanto à interpretação do artigo 42 da LRF e, assim contribuir de forma mais coerente
com a questão, graduando a segurança jurídica que o caso requer, tanto para os gestores, como para esta Corte.
Desse debate, tivemos a primeira deﬁnição consolidada,
por maioria dos votos dos conselheiros, de que “contrair
obrigação de despesa”, expressão inserta no artigo 42
da LRF refere-se ao momento da celebração do contrato
administrativo ou instrumento congênere e não automaticamente pelo empenho, conforme Decisão 2230/2017
do Pleno deste Tribunal de Contas, no voto do relator nº
02661/2017, nos autos processo TC 4003/2013.
Outros pontos de grandes debates sobre os parâmetros
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para aferir a infração ao art. 42 da LRF, foram a existência
dos Pareceres Consultas neste Tribunal de Contas – TC
25/04 e 03/05 e TC 012/2007, que abordava o tema do
art. 42 da LRF, com força normativa e eﬁcácia erga ommes e a Nota Técnica 001/2013, que trouxe a metodologia de aferição do referido artigo, equacionados com a
edição da Decisão Normativa 001/2018, aprovada, por
maioria do plenário, na 16ª Sessão Plenária, no dia 29
de maio do corrente ano.
Os pareceres consultas então em vigor nesta Corte, promoveram manifestações com fundamentos divergentes,
conforme se veriﬁcam dos votos vista apresentados nos
autos deste processo, ou seja, entendimentos divergentes entre nós conselheiros, a partir das mesmas bases
normativas, suscitando uma insegurança jurídica perante seus jurisdicionados.
Inclusive há de se registrar que esses debates tomados
para a emissão de parecer Prévio de Prestação de Contas
Anual (PCA) de Prefeitos, relativa ao exercício de 2012,
ou seja, depois da ocorrência dos fatos, não sendo possível orientação aos gestores, que à época tiveram que
se basear no que existia e que não era algo conclusivo.
Foi com essas premissas que o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em voto vogal proferido na 17ª Sessão
Plenária, no dia 05/06/2018, reconsiderou seu entendimento proferidos a respeito do tema e propôs a inaplibalidade da irregularidade apontada em afronta ao art.
42 da LRF, nas prestações de contas de 2012.
Reproduzo trechos do voto vogal, em face do seu teor
elucidativo:
Insta destacar, porém, que o procedimento inaugurado
pela Nota Técnica (NT) nº. 001/2013 não foi aquele apliSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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cado ao julgamento das prestações de contas referentes
ao exercício ﬁnanceiro de 2008, suscitando questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, conforme
voto proferido pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, durante o julgamento deste Processo (TC nº.
4003/2013).

tro observa:

Naquela ocasião, o Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva advertiu que “ao mudar o critério de metodologia para ﬁns de veriﬁcação do art. 42, da LRF, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha
adotando em exercícios anteriores, de forma a violar ﬂagrantemente os princípios constitucionais da segurança
jurídica, bem como pelo exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa”.

Ademais, o referido princípio integra o ordenamento jurídico aplicável à espécie, notadamente por encontrar-se
previsto de forma expressa o caput do art. 2º., da Lei Federal nº. 9.784/99, de aplicação subsidiária aos Tribunais
de Contas, cujo teor regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.

A observação formulada pelo Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva deve ser considerada em sua
plenitude. A respeito do princípio da segurança jurídica
nunca é demais relembrar as lições do Professor Almiro
do Couto e Silva quando aduz que:
A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou um princípio jurídico que se ramiﬁca em duas partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza objetiva, é aquela que envolve a questão dos limites à retroatividade dos atos do
Estado até mesmo quando estes se qualiﬁquem como
atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
[...] A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção
à conﬁança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação.
Discorrendo sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pie-

Na realidade, o princípio da proteção à conﬁança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que
os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e,
nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros.

Recentemente, ainda, a Lei Federal nº. 13.655/2018, alterou as disposições contidas no Decreto-Lei Federal nº.
4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) para fazer constar que:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eﬁciente e
sem prejuízo aos interesses gerais.
Extrai-se do texto legal, portanto, a necessidade de se
estabelecer um período de transição entre a entrada em
vigor de um novo parâmetro hermenêutico quando se
tratar de interpretação de normas de conteúdo indeterminado.
No caso concreto, porém, não há como se ﬁxar um período para adaptação, já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
www.tce.es.gov.br

de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal nº.
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.
Muito embora tenham sido realizados eventos institucionais com vistas a conceder esclarecimentos aos gestores públicos, é de se recordar que o novo marco interpretativo se deu quando já iniciado o período de vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o
seu atendimento sem o risco da imputação de sanções
por sua violação.
Ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, faça previsão das vedações impostas e
das obrigações a serem observadas em caso de sua incidência, assim como a 4ª. Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual
de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados como
fonte para a elaboração da Nota Técnica nº. 001/2013,
é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática especíﬁca de aferição do referido artigo o que, de certa forma,
conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e conﬁança no sentido de que o exame das contas seguiria este padrão.
De acordo com o entendimento ﬁrmado por Humberto
Ávila, a segurança jurídica, considerando os estudos contemporâneos, pode ser entendida sob três enfoques. O
primeiro seria o da segurança como um fato; o segundo,
da segurança como valor; e o terceiro, da segurança como uma norma princípio.
Por segurança como um fato, depreende o autor supracitado, que a “segurança pode referir-se a um estado de
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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fato, isto é, a uma determinada realidade passível de
constatação”. Sob essa concepção, segurança jurídica seria o estado de previsibilidade e certeza, de maneira concreta, dos desdobramentos jurídicos dos atos e condutas praticados.
A segurança jurídica como um valor teria a sua signiﬁcação relacionada a um estado ideal de existência do ordenamento jurídico, sendo cotejada e dimensionada por
um juízo axiológico de valores previamente estabelecidos.
Ainda para Humberto Ávila, pode a segurança jurídica
consubstanciar uma prescrição normativa, sendo qualiﬁcada como uma norma jurídica da espécie norma-princípio. Essa caracterização de norma-princípio provém da
teoria do constitucionalista alemão Robert Alexy, que caracterizou regras e princípios como normas, uma vez que
“podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição”.
Desta feita, sob esse enfoque, a segurança jurídica, como
norma-princípio, “é a prescrição para a adoção de comportamentos destinados a assegurar a realização de uma
situação de fato de maior ou menor difusão e a extensão
da capacidade de prever as conseqüências jurídicas dos
comportamentos”
Assim, norma-princípio seria aquela imbuída com grau
de generalidade que supera, em muito, o estabelecido
nas normas com caráter de regra, considerando-se estas
como normas de comportamento e os princípios como
normas de argumentação.
Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de aferição do art. 42, da

Lei Complementar Federal nº. 101/2000, impedindo
que os gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Por estas razões, reviso o meu posicionamento anterior para alterá-lo, propondo seja considerado impossível a análise nesta prestação de contas da irregularidade “Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”, diante das
alterações interpretativas promovidas e da falta de informações necessárias para sua aferição, considerando,
ainda, a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte de Contas, que sugere a inviabilidade de reabertura da instrução processual dos autos.
Desta forma, tal qual salientado pelo E. Conselheiro em substituição, Marco Antonio da Silva (Voto Vista
048/2018) “ não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e
2º, aplicação de penalidade administrativa, em face da
infringência do artigo 42 da LRF, havendo sanção para
tal situação no âmbito do direito penal, bem como não
é possível aplicação analógica ou extensiva em matéria
de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo
qual, peço vênia ao Eminente Relator, para votar no sentido da não aplicação do citado dispositivo como sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da
LRF, deixando de determinar a formação de autos apartados para este ﬁm.”
Assim, primando pela segurança jurídica, aderi a proposição do Conselheiro Sérgio Borges.
Entretanto, tendo em vista que houve o indicativo de irregularidade pela Área técnica de que existiu insuﬁciência de caixa para arcar com as despesas contraídas no ﬁnal do mandato, sem, no entanto, ser analisado tal enwww.tce.es.gov.br

cargo, devido à falta de um critério seguro, conforme já
fundamentado neste voto e decidido por maioria do plenário, ﬁcando inconcluso se houve ou não a infração do
referido artigo, entendo pela ressalva na aprovação das
contas.
Com essas considerações, divergindo dos fundamentos
apresentados pela Área Técnica, Ministério Público de
Contas, entendo que a irregularidade deve ser mantida, porém no campo da ressalva, nos termos dos fundamentos deste voto, não maculando a atuação do gestor, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA, das contas do
Município de Vitória, relativas ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, com fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
RECOMENDAR ao atual gestor que observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que ﬁxa
e ratiﬁca critérios e orientações sobre a ﬁscalização das
disposições do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), publicada no Diário Oﬁcial de Contas em 30/05/2018;
DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro
em questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art.
48 da LRF;
Dê-se ciência aos interessados e após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Nesse caso já apresentei voto pela rejeição das contas pelos motivos expostos no voto.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER - Eu que tenho que proferir o voto-vista, no caso de Vitória...
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES Presidente, esse é art. 42. Tem um entendimento diferente.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - E só observando que é a única irregularidade que
restou.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES Então, meu voto é pelo meu entendimento novo, que foi
colocado aqui.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER - Passo a palavra ao conselheiro Chamoun para
presidir a sessão para eu proferir meu voto-vista.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA - Em discussão.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Voto pela aprovação das contas.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Presidente, pela ordem! Na verdade, também solicitei vista neste processo. Coloquei minha posição com regular com ressalva. E dada à impossibilidade de se fazer a análise do item, entendo que remanesce a questão da ressalva
porque, senão, ﬁcaria aprovação; aprovação teria que haver o enfrentamento do item. Então, é só um alerta de mi-

nha parte no sentido de que entendo que a melhor posição
seria pela regularidade com ressalva. De qualquer maneira,
a minha posição é pela aprovação.

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (no

O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Acompanho vossa excelência, aprovação com ressalva.

gio Manoel Nader Borges.

O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA – Então temos dois votos pela aprovação com ressalva...
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES Vou aderir também.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA - O conselheiro Borges aderindo; o conselheiro... pela rejeição. Então, proclamo na forma...aprovação com ressalva. Devolvo
à palavra. (ﬁnal)
NOVO VOTO CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
..................................................
1. PARECER PRÉVIO TC-029/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas, por:
2. Por maioria, nos termos do voto vencedor do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que manteve seu voto, pela rejeição com formação de autos apartados, acompanhando integralmente os pareceres técnico e
ministerial.
3. Data da Sessão: 05/06/2018 - 17ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
www.tce.es.gov.br

exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner e Sér-

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 04/12/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER EM CONSULTA 00018/2018-1
Processo: TC-08986/2017-7
Classiﬁcação: Consulta
UG: ALES – Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Consulente: Deputado Estadual (ESMAEL DE ALMEIDA)
CONSULTA – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO – CONHECER - APLICABILIDADE E ALCANCE DA LEI ESTADUAL 10.204/2014 PARA SUBVENCIONAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS RELATIVAS À MÚSICA GOSPEL E EVENTOS RELIGIOSOS PELO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE NOS CASOS EM QUE HOUVER
PREEMINÊNCIA DO CARATÉR TURÍSTICO, SOCIAL OU
CULTURAL SOBRE A QUESTÃO RELIGIOSA.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo deputado estadual
Esmael de Almeida, presidente da Comissão de Ciência
e Tecnologia, na qual questiona sobre a aplicabilidade e
alcance da Lei Estadual 10.204/2014, em especial, sobre
a possibilidade de subvencionar com recursos públicos
as manifestações culturais relativas a música gospel e os
eventos a ela relacionados, nos seguintes termos:
“[...] “A manifestação desse conceituado órgão, acerca

da aplicabilidade e do alcance da Lei Estadual número 1.024/2014 (sic), para efeito de que as manifestações
culturais relativas à música gospel e os eventos a ela relacionados possam ser subvencionados por recursos públicos”.
De posse dos autos, veriﬁco que a auditoria, por meio da
Instrução Técnica de Consulta 18/2018-4 entendeu pelo
conhecimento da consulta, em razão do preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, tendo sugerido o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Jurisprudências
e Súmulas desta Corte de Contas a ﬁm de investigar a
existência de prejulgados ou de decisões reiteradas sobre a matéria.
Em resposta, o Núcleo de Jurisprudências e Súmulas informou sobre a existência do Parecer em Consulta TC
14/2008 (Processo TC 5045/2008) que responde ao objeto da presente consulta no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Ato contínuo, foram os autos novamente encaminhados
ao Núcleo de Consultas para análise técnica, que anuindo com o entendimento do setor, concluiu pelo envio do
parecer consulta ao TC 14/2018 ao consulente.
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal que
manteve o mesmo entendimento da auditoria, conforme consta do Parecer 3665/2018-1.

posição aviada na Instrução Técnica de Consulta
00020/2018-1. (g.n.)
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente consulta, notadamente os constantes do artigo 122, da Lei Complementar Estadual 621
de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;

[...] Destarte, sobre a matéria já existe pronunciamento dessa Corte de Contas através do Parecer em Consulta TC014/2008, o qual responde ao objeto da presente
consulta.

VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.

Nada mais havendo a acrescentar, o Ministério Público de Contas opina pelo acolhimento integral da pro-

§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:

www.tce.es.gov.br

I - ser subscrita por autoridade legitimada;
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;

IV - Procurador-Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;

III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;

V - Secretário de Estado e, quando ordenador de despesas, o Secretário de Município;

IV - não se referir apenas a caso concreto;

VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;

V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da administração pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos sobre a administração direta e indireta do Estado ou
dos Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta
às respectivas áreas de atribuição das instituições que
representam.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também preleciona em seu art. 233, senão vejamos:
Art. 233. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça, Corregedor-Geral
de Justiça e ProcuradorGeral de Justiça;

VII - Diretor-Presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.
§ 1º A consulta atenderá, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da Administração Pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos sobre a Administração direta e indireta do Estado ou
dos Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta
às respectivas áreas de atribuição das instituições que
representam.
Como se vê, o expediente foi apresentado por autoridawww.tce.es.gov.br

de legitimada, estando atendidos o art. 122, I e §1º, I, da
LC 621/2012 e o art. 233, I e §1º, I, do Regimento Interno (RITCEES).
Da mesma forma, constata-se que se refere à matéria de
competência deste Tribunal, que contém indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada e não se refere
exclusivamente a caso concreto, além de estar instruída
com parecer do órgão de assistência da autoridade consulente.
Ademais, o tema a ser aprofundado tem relevância jurídica e repercute no âmbito da Administração Pública,
com potenciais reﬂexos na esfera de outros jurisdicionados, estando também demonstrada sua pertinência temática com a área de atuação da Instituição representada pelo consulente (incisos e parágrafos do art. 122, da
LC 621/2012 e do art. 233, do RITCEES).
Assim, veriﬁco que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade e CONHEÇO a presente consulta, ante as
razões expostas e conforme sugerido na ITC 18/2018
(peça 18).
II.2 MÉRITO
A ﬁm de investigar a matéria, o NCR encaminhou os autos para o NJS para veriﬁcar a possível existência de súmulas, jurisprudências, prejulgados ou deliberações reiteradas sobre a matéria no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, conforme previsão do artigo
235, §1º e 445, III da Resolução 261/2013.
Em resposta, o NJS informou, através do Estudo Técnico de Jurisprudência 15/2018, que o Parecer em Consulta TC 14/2008 proferido no Processo TC 5045/2008,
responde ao questionamento suscitado pelo Consulente. Ressalta ainda que o entendimento ﬁrmado tem siSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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do adotado de forma recorrente na apreciação de casos concretos submetidos à apreciação desta Corte de
Contas, conforme se veriﬁca nas seguintes deliberações
do TCEES: Acórdão TC 811/2017 - Plenário, Acórdão TC
540/2016 - Plenário, Acórdão TC 067/2015 - Plenário e
Acórdão TC 1004/2014 - Plenário.
Em face do seu teor elucidativo, passo a reproduzir o Estudo Técnico de Jurisprudência 15/2018, por entender
suﬁciente e plenamente fundamentado o entendimento concebido, o qual passo a transcrever sua fundamentação e conclusão, tornando-as razões de meu convencimento:
[...]
2. TEMAS OBJETOS DA CONSULTA:
O consulente solicitou orientações acerca do seguinte
questionamento:
A manifestação desse conceituado órgão, acerca da
aplicabilidade e do alcance da Lei Estadual número
1.024/2014, para efeito de que as manifestações culturais relativas à música gospel e os eventos a ela relacionados possam ser subvencionados por recursos públicos
Em pesquisa ao banco de dados deste Tribunal, restou
certiﬁcada a existência de deliberação que responde ao
questionamento suscitado, qual seja, o Parecer em Consulta TC nº 014/2008 (Processo TC 5045/2008), formulado pelo então Secretário de Estado de Turismo, Sr. Marcos Antônio Vicente.
Na ocasião, foi indagada a possibilidade de o Estado
apoiar a realização de eventos culturais, turístico-religiosos, com o intuito de promover e incentivar o turismo no
Espírito Santo, sem incorrer na vedação prevista no artigo 19, inciso I, da Constituição Federal.

O Plenário, à unanimidade, respondeu ao questionamento nos termos da Instrução Técnica nº 14/2008 da
8ª Controladoria Técnica, cuja conclusão foi no seguinte sentido:
“Assim, na situação posta à análise desta Corte é possível vislumbrar a possibilidade de aplicabilidade do art.
180 da Constituição Federal, ou seja, fomento ao turismo, ainda que envolvendo evento religioso (em aparente dissonância com o art. 19, inciso I), desde que se possa fundamentar nos casos concretos a existência de preeminência, no evento a ser realizado, do caráter turístico sobre a questão religiosa” (g.n)
Vale dizer que o referido entendimento vem sendo aplicado, de forma recorrente, na apreciação de casos concretos submetidos a esta Corte de Contas. Senão vejamos:
ACÓRDÃO TC-811/2017 – PLENÁRIO
(...)Trata o presente processo de Representação, encaminhada pelo Ministério Público de Contas, em face da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, noticiando irregularidades no Termo de Patrocínio
nº 15/2015, que previa a transferência de R$ 149.995,00
(cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e
cinco reais) para a realização do evento Proclamação do
Evangelho 2015.
(...) Em sua análise a equipe técnica e o Ministério Público de Contas entenderam que não merecem prosperar as alegações do representante em relação à subvenção de culto religioso, tendo em vista jurisprudência desta Corte de Contas.
(...) Esta Corte de Contas já se manifestou sobre subvenção a evento religioso por meio do Parecer Consulta
www.tce.es.gov.br

nº 14/2008 no seguinte sentido:
Assim, na situação posta à análise desta Corte é possível vislumbrar a possibilidade de aplicabilidade do artigo 180 da Constituição Federal, ou seja, fomento ao turismo, ainda que envolvendo evento religioso (em aparente dissonância com o artigo 19, inciso I), desde que
se possa fundamentar nos casos concretos a existências
de preeminência, no evento a ser realizado, do caráter
turístico sobre a questão religiosa.
De acordo com o entendimento do Tribunal só se admite a subvenção quando houver preeminência do caráter turístico sobre a questão religiosa.
Entendo que a mera contratação de shows religiosos
não é por si só uma subvenção ao culto religioso, e para que ocorra tal situação é necessário que haja a exclusividade de público, que haja a predominância do interesse de um grupo religioso em relação ao interesse público em geral.
(...) Veriﬁca-se que o evento era aberto ao público, no
Parque da Prainha, de modo que não estava restrito a
um público fechado, com a preeminência de caráter turístico sobre a questão religiosa, ressaltando o entendimento de que não houve subvenção à entidade religiosa.
(...) Diante do exposto e acompanhando o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROCEDÊNCIA da representação, tendo em vista o entendimento de que não
houve subvenção de culto religioso, com base no artigo
178, inciso I1 do Regimento Interno desta Corte de Contas. (g.n)
Dados do processo

Inteiro

teor
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9883/2016 Data da sessão: 04/07/2017 Relator: Domingos Augusto Taufner Natureza: Controle Externo > Fiscalização > Representação > Controle Externo - Fiscalização
– Representação

por noite, de acordo com as informações contidas no sítio eletrônico do evento. Além da área espiritual e musical, o acontecimento também conta com competições
esportivas.

ACÓRDÃO TC-540/2016 – PLENÁRIO

Ademais, é fato notório a grandiosidade do evento, que
atrai pessoas da grande Vitória, bem como turistas de
todo o Estado do Espírito Santo, o que sem dúvida, é
fundamental para economia da região. Nesse sentido,
entendo que a presente inconsistência deve ser de plano relevada, veriﬁcando a ausência de prejuízo ou dano
ao erário municipal.

Cuida-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. (...), irresignado com o teor do Acórdão TC 109/2007,
prolatado nos autos do Processo TC nº 4418/2005, que
julgou irregulares as contas do recorrente, apenando-o
com multa no valor correspondente a 2000 (dois mil) VRTE’s e ressarcimento ao erário municipal no valor correspondente a 25.146,16 VRTE’s (...).
(...) B) DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO PLENÁRIO
QUANTO AO AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE REFERENTE AO REPASSE A ENTIDADE PRIVADA – SUBVENÇÃO
PARA EVENTOS RELIGIOSOS:
Saliento que a matéria debatida na suposta irregularidade já foi alvo de inúmeras discussões por este Pleno,
sendo recentemente objeto do Informativo de Jurisprudência nº 28, que consignou em seu texto a proeminência do caráter turístico sobre a questão religiosa (...).
(...) É possível reconhecer a similitude da suposta irregularidade com o precedente apresentado por esta Corte, tendo em vista que se refere a repasse feito pela Prefeitura Municipal de Vila Velha no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) à Associação dos Pastores e Líderes
Evangélicos de Vila Velha, visando o custeio de parte das
despesas com a realização do evento JESUS VIDA VERÃO.
O aludido evento de música cristã é gratuito e acontece anualmente no Estado do Espírito Santo, durante os
ﬁnais de semana do mês de janeiro, reunindo grande
quantidade de pessoas, uma média de 40 mil pessoas

Assim, em homenagem ao princípio da economia processual, deixo de reabrir a instrução processual na hipótese de ressarcimento contida na ITC 114/2006, afastando a responsabilização e ressarcimento apontado. (g.n)
Inteiro teor Processo: 1649/2007 Data da sessão:
24/05/2016 Relator: Jose Antônio Almeida Pimentel:
Controle Externo > Recurso > Recurso de Reconsideração > Recurso de Reconsideração
ACÓRDÃO TC-067/2015 - PLENÁRIO
Tratam os autos de solicitação de Auditoria Especial, feita pelo então Relator, Senhor Conselheiro (...), na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, a ﬁm de apurar
denúncias encaminhadas por e-mail versando sobre supostas irregularidades ocorridas no município.
(...) 1.7 Ausência de ﬁnalidade pública Base legal: Infringência ao art. 19, inciso I c/c art. 37 da Constituição Federal
A equipe de auditoria constatou que através do contrato nº 32/06, processo nº 839/06, a Prefeitura Municipal
efetuou o contrato com (...), para apresentação de artistas evangélicos no V Verão Jesus na Barra, concluindo
www.tce.es.gov.br

que a subvenção de atividades religiosas não deve ocorrer, como visto no V Verão Jesus na Barra, o que faz afastar o interesse público na sua realização, sendo passível
de ressarcimento o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
(...) Diferentemente do que concluiu a área técnica, entendo que o importante para veriﬁcar se a subvenção
estaria a fomentar o evento ou a religião propriamente dita é o caráter do evento patrocinado e, sobretudo, a ﬁnalidade ou o interesse a ser alcançado naquele
acontecimento. Constato que alguns eventos transcendem a natureza de possível entidade religiosa beneﬁciada, porque tem como objetivo atrair público, porque
se constituem em shows variados, inclusive de natureza religiosa.
O fato é que esses eventos não têm como intuito o fomento da religião, mas sim, o objetivo de atrair público diversiﬁcado, angariar renda destinada a instituições
de cunho social, ou mesmo, para atender a programação de festejos, enriquecendo o calendário festivo, em
busca da divulgação do Município como polo turístico
e cultural.
Assim, embora não seja possível aferir o retorno desse
desembolso, através de aumento no turismo do município, é notória a fama do Município de Conceição da Barra em realizar eventos de grande porte no período do verão, período este em que recebe muitos turistas. Entendo, pois, que recursos destinados a festejos que servem
para manter um calendário cultural e cívico de determinada região, objetivam também um benefício indireto,
já que tais festas populares são manifestações da cultura de um povo, direcionado à população em geral, além
dos casos de algumas festividades que inegavelmente
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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se constituem de interesse do Município, por aumentar
o quantitativo de turistas na ocasião do festejo.
(...) Portanto, afasto as irregularidades e o ressarcimento apontado, pois conforme amplamente discutido neste tópico, veriﬁco o prevalecimento do caráter turístico,
cultural e social sobre a questão religiosa. (g.n)
Inteiro teor Processo: 1307/2007 Data da sessão:
03/02/2015 Relator: Sérgio Manoel Nader Borges Natureza: Controle Externo > Fiscalização > Denúncia > Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
ACÓRDÃO TC-1004/2014 - PLENÁRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade dos Srs. (...), (...), (...) e (...), bem como as
Sras. (...) e (...)
(...) PAGAMENTO DE DESPESA PARA SUBVENCIONAR
CULTO RELIGIOSO.
Tratarei neste tópico, as irregularidades correspondentes ao custeio dos eventos denominados “Festa da Penha 2007” e “Jesus Vida Verão 2007”, assim caracterizados pela área Técnica:
A equipe constatou que a Prefeitura transferiu recursos
ﬁnanceiros, a título de co-patrocínio, para entidades privadas sem ﬁns lucrativos, constituídas para representarem instituições religiosas, subvencionando eventos vinculados à programação dos cultos religiosos das respectivas igrejas.
(...) Diferentemente do que concluiu a área técnica, entendo que o que importa para veriﬁcar se a subvenção
estaria a fomentar o evento ou a religião propriamente dita não é a natureza da entidade beneﬁciada, como
foi aﬁrmado na Conclusiva, mas o caráter do evento pa-

trocinado e, sobretudo, a ﬁnalidade ou o interesse a ser
alcançado naquele acontecimento. Constato que em alguns co-patrocínios encartados nestes autos os eventos transcenderam a natureza da entidade beneﬁciada,
porque tinham como objetivo atrair público, porque se
constituíam em shows variados, inclusive de natureza
religiosa. O fato é que essas entidades não tinham como único intuito o fomento da religião, mas sim, o objetivo de atrair público, angariar renda destinada a instituições de cunho social, ou mesmo, para atender a programação de festejos, enriquecendo o calendário festivo, em busca da divulgação do Município como polo turístico e cultural. Assim, embora não seja possível aferir o retorno desse desembolso, através de aumento no
turismo do município, como alegou a área técnica, entendo que a renda destinada a festejos que servem para manter um calendário cultural e cívico de determinada região, objetiva também um benefício indireto, já
que tais festas populares são manifestações da cultura
de um povo, direcionado à população em geral, sendo
de fácil constatação através das mensagens veiculadas,
da renda auferida em prol de atividades sociais, além
dos casos de algumas festividades que inegavelmente
se constituem de interesse do Município, por aumentar o quantitativo de turistas na ocasião do festejo, tanto que se instituem em feriados, como é o caso da ‘Festa da Penha’.
(...) Nessa linha, portanto, entendo não prosperar a argumentação da área técnica, quanto à predominância
do caráter religioso sobre as demais questões que envolvem alguns eventos em tela, seja cívico, social ou turístico, pois nesses casos não vislumbrei que os festejos
estivessem direcionados exclusivamente à comunidade
www.tce.es.gov.br

que professa determinada religião, muito menos entendo que tais patrocínios denotam o fomento da religião
e de cultos religiosos da forma vedada pelo texto constitucional.
Voto, portanto, pelo afastamento das irregularidades e
ressarcimentos apontados, pois conforme amplamente
discutido neste tópico, veriﬁco o prevalecimento do caráter turístico, cultural e social sobre a questão religiosa. (g.n)
Inteiro teor Processo: 3950/2008 Data da sessão:
18/11/2014 Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun Natureza: Controle Externo > Contas > Tomada de
Contas Especial > Convertida > Tomada de Contas Especial
Vislumbra-se, portanto, a existência de parecer em consulta que responde ao questionamento suscitado pelo
Consulente, bem como deliberações reiteradas sobre o
tema na análise de casos concretos submetidos à apreciação desta Corte de Contas.
3. CONCLUSÃO:
Diante do exposto, conclui-se informando a existência do Parecer em Consulta TC 014/2008 (Processo TC
5045/2008), que responde ao objeto da presente consulta no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que concluiu no seguinte sentido:
“Assim, na situação posta à análise desta Corte é possível vislumbrar a possibilidade de aplicabilidade do art.
180 da Constituição Federal, ou seja, fomento ao turismo, ainda que envolvendo evento religioso (em aparente dissonância com o art. 19, inciso I), desde que se possa fundamentar nos casos concretos a existência de preeminência, no evento a ser realizado, do caráter turístiSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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co sobre a questão religiosa” (g.n)
Ademais, vale acrescentar que o referido entendimento tem sido adotado de forma recorrente na apreciação de casos concretos submetidos a esta Corte de Contas, conforme se extrai das seguintes deliberações: Acórdão TC 811/2017-Plenário, Acórdão TC 540/2016-Plenário, Acórdão TC 067/2015-Plenário e Acórdão TC
1004/2014-Plenário.
Assim sendo, e acolhendo o entendimento técnico e ministerial, adoto o teor do Parecer em Consulta TC 14/2008
proferido por este TCEES no Processo TC 5045/2008 para responder à consulta formulada, por entender que
o mesmo responde ao questionamento suscitado pelo
Consulente, nos presentes autos.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, em conhecer a consulta para, no mérito, respondê-la nos termos do Parecer em Consulta TC 14/2008 disposto adiante, arquivando-se o feito por ﬁm:
III.1 Na situação posta à análise desta Corte é possível
vislumbrar a possibilidade de aplicabilidade do art. 180
da Constituição Federal, ou seja, fomento ao turismo,
ainda que envolvendo evento religioso (em aparente dissonância com o art. 19, inciso I), desde que se possa fundamentar nos casos concretos a existência de preemi-

nência, no evento a ser realizado, do caráter turístico sobre a questão religiosa”.
III.2 Seja dada CIÊNCIA ao Consulente do teor da decisão, bem como encaminhando cópia do Parecer em Consulta TC 14/2008.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
VOTO COMPLEMENTAR DO RELATOR CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo deputado estadual
Esmael de Almeida, presidente da Comissão de Ciência
e Tecnologia, na qual questiona sobre a aplicabilidade e
alcance da Lei Estadual 1.024/2014, em especial, sobre
a possibilidade de subvencionar com recursos públicos
as manifestações culturais relativas a música gospel e os
eventos a ela relacionados, nos seguintes termos:
“[...] “A manifestação desse conceituado órgão, acerca
da aplicabilidade e do alcance da Lei Estadual número 1.024/2014, para efeito de que as manifestações culturais relativas à música gospel e os eventos a ela relacionados possam ser subvencionados por recursos públicos”.
De posse dos autos, veriﬁco que a auditoria, por meio da
Instrução Técnica de Consulta 18/2018-4 entendeu pelo
conhecimento da consulta, em razão do preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, tendo sugerido o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Jurisprudências
e Súmulas desta Corte de Contas a ﬁm de investigar a
existência de prejulgados ou de decisões reiteradas sobre a matéria.
www.tce.es.gov.br

Em resposta, o Núcleo de Jurisprudências e Súmulas informou sobre a existência do Parecer em Consulta TC
14/2008 (Processo TC 5045/2008) que responde ao objeto da presente consulta no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Ato contínuo, foram os autos novamente encaminhados
ao Núcleo de Consultas para análise técnica, que anuindo com o entendimento do setor, concluiu pelo envio do
parecer consulta ao TC 14/2008 ao consulente.
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal que
manteve o mesmo entendimento da auditoria, conforme consta do Parecer 3665/2018-1.
[...] Destarte, sobre a matéria já existe pronunciamento dessa Corte de Contas através do Parecer em Consulta TC014/2008, o qual responde ao objeto da presente
consulta.
Nada mais havendo a acrescentar, o Ministério Público de Contas opina pelo acolhimento integral da proposição aviada na Instrução Técnica de Consulta
00020/2018-1. (g.n.)
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente consulta, notadamente os constantes do artigo 122, da Lei Complementar Estadual 621
de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua compeSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:

dos Municípios.

I - ser subscrita por autoridade legitimada;

§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta
às respectivas áreas de atribuição das instituições que
representam.

II - referir-se à matéria de competência do Tribunal;

Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também preleciona em seu art. 233, senão vejamos:
Art. 233. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;

I - ser subscrita por autoridade legitimada;

III - Presidente do Tribunal de Justiça, Corregedor-Geral
de Justiça e ProcuradorGeral de Justiça;

II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;

IV - Procurador-Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;

III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;

V - Secretário de Estado e, quando ordenador de despesas, o Secretário de Município;

IV - não se referir apenas a caso concreto;

VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;

V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da administração pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos sobre a administração direta e indireta do Estado ou

VII - Diretor-Presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.
§ 1º A consulta atenderá, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
www.tce.es.gov.br

III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da Administração Pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos sobre a Administração direta e indireta do Estado ou
dos Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta
às respectivas áreas de atribuição das instituições que
representam.
Como se vê, o expediente foi apresentado por autoridade legitimada, estando atendidos o art. 122, I e §1º, I, da
LC 621/2012 e o art. 233, I e §1º, I, do Regimento Interno (RITCEES).
Da mesma forma, constata-se que se refere à matéria de
competência deste Tribunal, que contém indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada e não se refere
exclusivamente a caso concreto, além de estar instruída
com parecer do órgão de assistência da autoridade consulente.
Ademais, o tema a ser aprofundado tem relevância jurídica e repercute no âmbito da Administração Pública,
com potenciais reﬂexos na esfera de outros jurisdicionaSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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dos, estando também demonstrada sua pertinência temática com a área de atuação da Instituição representada pelo consulente (incisos e parágrafos do art. 122, da
LC 621/2012 e do art. 233, do RITCEES).
Assim, veriﬁco que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade e CONHEÇO a presente consulta, ante as
razões expostas e conforme sugerido na ITC 18/2018
(peça 18).
II.2 MÉRITO
A ﬁm de investigar a matéria, o NCR encaminhou os autos para o NJS para veriﬁcar a possível existência de súmulas, jurisprudências, prejulgados ou deliberações reiteradas sobre a matéria no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, conforme previsão do artigo
235, §1º e 445, III da Resolução 261/2013.
Em resposta, o NJS informou, através do Estudo Técnico de Jurisprudência 15/2018, que o Parecer em Consulta TC 14/2008 proferido no Processo TC 5045/2008,
responde ao questionamento suscitado pelo Consulente. Ressalta ainda que o entendimento ﬁrmado tem sido adotado de forma recorrente na apreciação de casos concretos submetidos à apreciação desta Corte de
Contas, conforme se veriﬁca nas seguintes deliberações
do TCEES: Acórdão TC 811/2017 - Plenário, Acórdão TC
540/2016 - Plenário, Acórdão TC 067/2015 - Plenário e
Acórdão TC 1004/2014 - Plenário.
Sobre o questionamento, consta do presente processo,
Parecer Jurídico emitido pelo órgão consulente que em
síntese conclui o seguinte:
[...]
Não vê nem entende, este procurador, a música gospel
como não sendo uma manifestação cultural. E se a Lei

Federal nº 12.590/2012 e a Lei Estadual nº 1.024/2014,
assim determina, não há mesmo, legalmente, o que contestar.
Todavia, quanto ao patrocínio (ﬁnanciamento) com recursos públicos para contratação de eventos gospel, entende este procurador que cada caso é um caso e necessitam, um por um, ser comprovado o “Interesse Público”, inquestionável rumo a ser seguido nos gastos do dinheiro público, respeitando sempre os princípios constitucionais da “impessoalidade”, da “moralidade” e da “legalidade”.
Se o “Interesse Público”, assim como os referidos “princípios constitucionais”, aqui citados, forem respeitados e
atendidos, entende este procurador não haver nenhum
obstáculo de natureza legal ao patrocínio público dos citados eventos.
Em face do seu teor elucidativo, passo a reproduzir o Estudo Técnico de Jurisprudência 15/2018, transcrevendo
sua fundamentação e conclusão:
[...]
2. TEMAS OBJETOS DA CONSULTA:
O consulente solicitou orientações acerca do seguinte
questionamento:
A manifestação desse conceituado órgão, acerca da
aplicabilidade e do alcance da Lei Estadual número
1.024/2014, para efeito de que as manifestações culturais relativas à música gospel e os eventos a ela relacionados possam ser subvencionados por recursos públicos
Em pesquisa ao banco de dados deste Tribunal, restou
certiﬁcada a existência de deliberação que responde ao
questionamento suscitado, qual seja, o Parecer em Consulta TC nº 014/2008 (Processo TC 5045/2008), formulawww.tce.es.gov.br

do pelo então Secretário de Estado de Turismo, Sr. Marcos Antônio Vicente.
Na ocasião, foi indagada a possibilidade de possibilidade de o Estado apoiar a realização de eventos culturais,
turístico-religiosos, com o intuito de promover e incentivar o turismo no Espírito Santo, sem incorrer na vedação
prevista no artigo 19, inciso I, da Constituição Federal.
O Plenário, à unanimidade, respondeu ao questionamento nos termos da Instrução Técnica nº 14/2008 da
8ª Controladoria Técnica, cuja conclusão foi no seguinte sentido:
“Assim, na situação posta à análise desta Corte é possível vislumbrar a possibilidade de aplicabilidade do art.
180 da Constituição Federal, ou seja, fomento ao turismo, ainda que envolvendo evento religioso (em aparente dissonância com o art. 19, inciso I), desde que se possa fundamentar nos casos concretos a existência de preeminência, no evento a ser realizado, do caráter turístico sobre a questão religiosa” (g.n)
Vale dizer que o referido entendimento vem sendo aplicado, de forma recorrente, na apreciação de casos concretos submetidos a esta Corte de Contas. Senão vejamos:
ACÓRDÃO TC-811/2017 – PLENÁRIO
(...) Trata o presente processo de Representação, encaminhada pelo Ministério Público de Contas, em face da
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila
Velha, noticiando irregularidades no Termo de Patrocínio
nº 15/2015, que previa a transferência de R$ 149.995,00
(cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e
cinco reais) para a realização do evento Proclamação do
Evangelho 2015.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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(...) Em sua análise a equipe técnica e o Ministério Público de Contas entenderam que não merecem prosperar as alegações do representante em relação à subvenção de culto religioso, tendo em vista jurisprudência desta Corte de Contas.
(...) Esta Corte de Contas já se manifestou sobre subvenção a evento religioso por meio do Parecer Consulta
nº 14/2008 no seguinte sentido:
Assim, na situação posta à análise desta Corte é possível vislumbrar a possibilidade de aplicabilidade do artigo 180 da Constituição Federal, ou seja, fomento ao turismo, ainda que envolvendo evento religioso (em aparente dissonância com o artigo 19, inciso I), desde que
se possa fundamentar nos casos concretos a existências
de preeminência, no evento a ser realizado, do caráter
turístico sobre a questão religiosa.
De acordo com o entendimento do Tribunal só se admite a subvenção quando houver preeminência do caráter turístico sobre a questão religiosa.
Entendo que a mera contratação de shows religiosos
não é por si só uma subvenção ao culto religioso, e para que ocorra tal situação é necessário que haja a exclusividade de público, que haja a predominância do interesse de um grupo religioso em relação ao interesse público em geral.
(...) Veriﬁca-se que o evento era aberto ao público, no
Parque da Prainha, de modo que não estava restrito a
um público fechado, com a preeminência de caráter turístico sobre a questão religiosa, ressaltando o entendimento de que não houve subvenção à entidade religiosa.
(...) Diante do exposto e acompanhando o entendimen-

to da equipe técnica e do Ministério Público de Contas
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROCEDÊNCIA da representação, tendo em vista o entendimento de que não
houve subvenção de culto religioso, com base no artigo
178, inciso I1 do Regimento Interno desta Corte de Contas. (g.n)
Dados do processo
Inteiro
teor
Processo:
9883/2016 Data da sessão: 04/07/2017 Relator: Domingos Augusto Taufner Natureza: Controle Externo > Fiscalização > Representação > Controle Externo - Fiscalização
– Representação
ACÓRDÃO TC-540/2016 – PLENÁRIO
Cuida-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. (...), irresignado com o teor do Acórdão TC 109/2007,
prolatado nos autos do Processo TC nº 4418/2005, que
julgou irregulares as contas do recorrente, apenando-o
com multa no valor correspondente a 2000 (dois mil) VRTE’s e ressarcimento ao erário municipal no valor correspondente a 25.146,16 VRTE’s (...).
(...) B) DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO PLENÁRIO
QUANTO AO AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE REFERENTE AO REPASSE A ENTIDADE PRIVADA – SUBVENÇÃO
PARA EVENTOS RELIGIOSOS:
Saliento que a matéria debatida na suposta irregularidade já foi alvo de inúmeras discussões por este Pleno,
sendo recentemente objeto do Informativo de Jurisprudência nº 28, que consignou em seu texto a proeminência do caráter turístico sobre a questão religiosa (...).
(...) É possível reconhecer a similitude da suposta irregularidade com o precedente apresentado por esta Corte, tendo em vista que se refere a repasse feito pela Prefeitura Municipal de Vila Velha no valor de R$ 40.000,00
www.tce.es.gov.br

(quarenta mil reais) à Associação dos Pastores e Líderes
Evangélicos de Vila Velha, visando o custeio de parte das
despesas com a realização do evento JESUS VIDA VERÃO.
O aludido evento de música cristã é gratuito e acontece anualmente no Estado do Espírito Santo, durante os
ﬁnais de semana do mês de janeiro, reunindo grande
quantidade de pessoas, uma média de 40 mil pessoas
por noite, de acordo com as informações contidas no sítio eletrônico do evento. Além da área espiritual e musical, o acontecimento também conta com competições
esportivas.
Ademais, é fato notório a grandiosidade do evento, que
atrai pessoas da grande Vitória, bem como turistas de
todo o Estado do Espírito Santo, o que sem dúvida, é
fundamental para economia da região. Nesse sentido,
entendo que a presente inconsistência deve ser de plano relevada, veriﬁcando a ausência de prejuízo ou dano
ao erário municipal.
Assim, em homenagem ao princípio da economia processual, deixo de reabrir a instrução processual na hipótese de ressarcimento contida na ITC 114/2006, afastando a responsabilização e ressarcimento apontado. (g.n)
Inteiro teor Processo: 1649/2007 Data da sessão:
24/05/2016 Relator: Jose Antônio Almeida Pimentel:
Controle Externo > Recurso > Recurso de Reconsideração > Recurso de Reconsideração
ACÓRDÃO TC-067/2015 - PLENÁRIO
Tratam os autos de solicitação de Auditoria Especial, feita pelo então Relator, Senhor Conselheiro (...), na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, a ﬁm de apurar
denúncias encaminhadas por e-mail versando sobre supostas irregularidades ocorridas no município.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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(...) 1.7 Ausência de ﬁnalidade pública Base legal: Infringência ao art. 19, inciso I c/c art. 37 da Constituição Federal
A equipe de auditoria constatou que através do contrato nº 32/06, processo nº 839/06, a Prefeitura Municipal
efetuou o contrato com (...), para apresentação de artistas evangélicos no V Verão Jesus na Barra, concluindo
que a subvenção de atividades religiosas não deve ocorrer, como visto no V Verão Jesus na Barra, o que faz afastar o interesse público na sua realização, sendo passível
de ressarcimento o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
(...) Diferentemente do que concluiu a área técnica, entendo que o importante para veriﬁcar se a subvenção
estaria a fomentar o evento ou a religião propriamente dita é o caráter do evento patrocinado e, sobretudo, a ﬁnalidade ou o interesse a ser alcançado naquele
acontecimento. Constato que alguns eventos transcendem a natureza de possível entidade religiosa beneﬁciada, porque tem como objetivo atrair público, porque
se constituem em shows variados, inclusive de natureza religiosa.
O fato é que esses eventos não têm como intuito o fomento da religião, mas sim, o objetivo de atrair público diversiﬁcado, angariar renda destinada a instituições
de cunho social, ou mesmo, para atender a programação de festejos, enriquecendo o calendário festivo, em
busca da divulgação do Município como polo turístico
e cultural.
Assim, embora não seja possível aferir o retorno desse
desembolso, através de aumento no turismo do município, é notória a fama do Município de Conceição da Barra em realizar eventos de grande porte no período do ve-

rão, período este em que recebe muitos turistas. Entendo, pois, que recursos destinados a festejos que servem
para manter um calendário cultural e cívico de determinada região, objetivam também um benefício indireto,
já que tais festas populares são manifestações da cultura de um povo, direcionado à população em geral, além
dos casos de algumas festividades que inegavelmente
se constituem de interesse do Município, por aumentar
o quantitativo de turistas na ocasião do festejo.
(...) Portanto, afasto as irregularidades e o ressarcimento apontado, pois conforme amplamente discutido neste tópico, veriﬁco o prevalecimento do caráter turístico,
cultural e social sobre a questão religiosa. (g.n)
Inteiro teor Processo: 1307/2007 Data da sessão:
03/02/2015 Relator: Sérgio Manoel Nader Borges Natureza: Controle Externo > Fiscalização > Denúncia > Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
ACÓRDÃO TC-1004/2014 - PLENÁRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade dos Srs. (...), (...), (...) e (...), bem como as
Sras. (...) e (...)
(...) PAGAMENTO DE DESPESA PARA SUBVENCIONAR
CULTO RELIGIOSO.
Tratarei neste tópico, as irregularidades correspondentes ao custeio dos eventos denominados “Festa da Penha 2007” e “Jesus Vida Verão 2007”, assim caracterizados pela área Técnica:
A equipe constatou que a Prefeitura transferiu recursos
ﬁnanceiros, a título de co-patrocínio, para entidades privadas sem ﬁns lucrativos, constituídas para representarem instituições religiosas, subvencionando eventos vinwww.tce.es.gov.br

culados à programação dos cultos religiosos das respectivas igrejas.
(...) Diferentemente do que concluiu a área técnica, entendo que o que importa para veriﬁcar se a subvenção
estaria a fomentar o evento ou a religião propriamente dita não é a natureza da entidade beneﬁciada, como
foi aﬁrmado na Conclusiva, mas o caráter do evento patrocinado e, sobretudo, a ﬁnalidade ou o interesse a ser
alcançado naquele acontecimento. Constato que em alguns co-patrocínios encartados nestes autos os eventos transcenderam a natureza da entidade beneﬁciada,
porque tinham como objetivo atrair público, porque se
constituíam em shows variados, inclusive de natureza
religiosa. O fato é que essas entidades não tinham como único intuito o fomento da religião, mas sim, o objetivo de atrair público, angariar renda destinada a instituições de cunho social, ou mesmo, para atender a programação de festejos, enriquecendo o calendário festivo, em busca da divulgação do Município como polo turístico e cultural. Assim, embora não seja possível aferir o retorno desse desembolso, através de aumento no
turismo do município, como alegou a área técnica, entendo que a renda destinada a festejos que servem para manter um calendário cultural e cívico de determinada região, objetiva também um benefício indireto, já
que tais festas populares são manifestações da cultura
de um povo, direcionado à população em geral, sendo
de fácil constatação através das mensagens veiculadas,
da renda auferida em prol de atividades sociais, além
dos casos de algumas festividades que inegavelmente
se constituem de interesse do Município, por aumentar o quantitativo de turistas na ocasião do festejo, tanto que se instituem em feriados, como é o caso da ‘FesSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ta da Penha’.
(...) Nessa linha, portanto, entendo não prosperar a argumentação da área técnica, quanto à predominância
do caráter religioso sobre as demais questões que envolvem alguns eventos em tela, seja cívico, social ou turístico, pois nesses casos não vislumbrei que os festejos
estivessem direcionados exclusivamente à comunidade
que professa determinada religião, muito menos entendo que tais patrocínios denotam o fomento da religião
e de cultos religiosos da forma vedada pelo texto constitucional.
Voto, portanto, pelo afastamento das irregularidades e
ressarcimentos apontados, pois conforme amplamente
discutido neste tópico, veriﬁco o prevalecimento do caráter turístico, cultural e social sobre a questão religiosa. (g.n)
Inteiro teor Processo: 3950/2008 Data da sessão:
18/11/2014 Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun Natureza: Controle Externo > Contas > Tomada de
Contas Especial > Convertida > Tomada de Contas Especial
Vislumbra-se, portanto, a existência de parecer em consulta que responde ao questionamento suscitado pelo
Consulente, bem como deliberações reiteradas sobre o
tema na análise de casos concretos submetidos à apreciação desta Corte de Contas.
3. CONCLUSÃO:
Diante do exposto, conclui-se informando a existência do Parecer em Consulta TC 014/2008 (Processo TC
5045/2008), que responde ao objeto da presente consulta no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que concluiu no seguinte sentido:

“Assim, na situação posta à análise desta Corte é possível vislumbrar a possibilidade de aplicabilidade do art.
180 da Constituição Federal, ou seja, fomento ao turismo, ainda que envolvendo evento religioso (em aparente dissonância com o art. 19, inciso I), desde que se possa fundamentar nos casos concretos a existência de preeminência, no evento a ser realizado, do caráter turístico sobre a questão religiosa” (g.n)
Ademais, vale acrescentar que o referido entendimento tem sido adotado de forma recorrente na apreciação de casos concretos submetidos a esta Corte de Contas, conforme se extrai das seguintes deliberações: Acórdão TC 811/2017-Plenário, Acórdão TC 540/2016-Plenário, Acórdão TC 067/2015-Plenário e Acórdão TC
1004/2014-Plenário.
Conclui-se que de acordo com o entendimento do Tribunal só se admite a subvenção quando houver preeminência do caráter turístico sobre a questão religiosa. E, ressalta-se que essa matéria já foi alvo de inúmeras discussões por este Pleno na forma dos Acórdãos TC
811/2017, 540/2016, 067/2015 e 1004/2014, 128/2014
e 1551/2015.
Em todos esses casos concretos analisados por este Tribunal, entendo que o que importa para veriﬁcar se a
subvenção estaria a fomentar o evento ou a religião propriamente dita não é a natureza da entidade beneﬁciada, mas o caráter do evento patrocinado e, sobretudo, a
ﬁnalidade ou o interesse a ser alcançado naquele acontecimento.
É certo que a Constituição Federal de 1988 o Brasil como
Estado laico, inexistindo, portanto, a religião oﬁcial, pois
o que se defende é a liberdade religiosa dos cidadãos.
Por outro lado, isto não impede o apoio cultural à maniwww.tce.es.gov.br

festação religiosa de interesse público.
Isto porque as crenças e práticas religiosas assim como a
língua, os costumes e a arte, encontram-se inseridas no
espectro da cultura, na medida em que retratam a realidade social de um grupo ou comunidade e contribuem
para a formação da identidade popular.
Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 19, inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse púbico.
Contudo, convém aduzir que para justiﬁcar o apoio e incentivo do Poder Público à determinada manifestação
religiosa, é preciso veriﬁcar o viés cultural de determinada manifestação, seguindo os ditames legais e constitucionais. Assim determina a Constituição Federal em
seu art. 215:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional,
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. (Grifou-se!)
...
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de
duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que
conduzem à:
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
III - formação de pessoal qualiﬁcado para a gestão da culSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tura em suas múltiplas dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V - valorização da diversidade étnica e regional.
Desse modo, entendo que o apoio e o incentivo à valorização das manifestações culturais devem ser feitos tendo sempre como objetivo o interesse público.
Pois bem.
No intuito de declarar a música gospel como manifestação cultural, foi editada a Lei Federal nº 12.590/2012
que altera a Lei 8.313/1991 (Restabelece princípio da Lei
nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac e dá outras providências) acrescentando o art. 31-A que assim dispõe:
Lei 8.313 de 1991, alterada pela Lei 12.590 de 2012.
Art. 31–A. Para os efeitos desta Lei, ﬁcam reconhecidos
como manifestação cultural a música gospel e os eventos a ela relacionados, exceto aqueles promovidos por
igrejas.
Extrai-se do texto acima que a música gospel e os eventos e ela relacionados foram reconhecidos como manifestação cultural, fazendo partem assim, da cultura brasileira, não havendo quanto a isso qualquer questionamento.
E, no Estado do Espírito Santo, foi editada a Lei Ordinária nº 1.024/2014 de 14 de abril de 2014 assim dispondo:
“ﬁcam reconhecidos como manifestação cultural a música gospel e os eventos a ela relacionados, exceto aqueles
promovidos por igrejas”.
Dito isto, em vista das atualizações acima citadas (Lei
12.590/2012 e Lei 1.024/2014), que reconheceram como manifestação cultural a música gospel, e conforme

aduzido nos entendimentos proferidos por esta Corte de
Contas, acrescento o entendimento de que a subvenção
é possível quando houver a predominância dos aspectos
turístico e cultural sobre o evento religioso e desde que:
i) seja realizado em espaço aberto ao público, possibilitando o ingresso a todos, independentemente da ideologia ou crença; ii) seja culturalmente reconhecido em todo o município; iii) o resultado da festividade esteja compatível com a manifestação cultural daquela comunidade e iv) restar demonstrado o interesse público em promover o incentivo à cultura e justiﬁcar a colaboração da
Administração Pública.
Insta frisar que o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, em julgados abaixo transcritos, entendeu que as despesas públicas provenientes de auxílio a
eventos culturais, cujo objeto é a música gospel, é estritamente legal, in verbis:
CONTRATAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
FAZ CHOVER. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE. EXECUÇAO FINANCEIRA. DESPESA PROCESSADA. EMPENHO. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. REGULARIDADE.
Em exame a inexigibilidade de licitação, a formalização e execução ﬁnanceira do Contrato Administrativo
n. 82/2015, celebrada entre a Fundação de Cultura de
Mato Grosso do Sul e a microempresa Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda., visando à contratação de empresa Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda., na condição de empresária exclusiva do cantor Fernando Jerônimo dos Santos Junior, de nome artístico Fernandinho, para que realize o show musical, com
01h:30 minutos no dia 26 de agosto de 2015, no valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).Na análise técniwww.tce.es.gov.br

ca a 5ª ICE constatou que os documentos que instruem
a inexigibilidade de licitação, a formalização e execução
ﬁnanceira, atendem integralmente as disposições estabelecidas nas Leis 8.666/93 e 4.0320/64; bem como foram remetidos ao Tribunal de Contas de acordo com as
exigências da Instrução Normativa 35/2011 (ANA-5ICE27028/2015 - f.95/98).O Ministério Público, por sua vez,
opinou pela legalidade e regularidade da inexigibilidade,
da formalização e da execução ﬁnanceira, conforme parecer acostado às f.106/107 (PAR-MPC-GAB.5 DR.JOAOMJR 19533/2016).É o relatório. Das razões de decidir.O
mérito da questão baseia-se na apreciação da inexigibilidade de licitação, da formalização e da execução ﬁnanceira do Contrato Administrativo n. 82/2015, celebrada
entre a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e
a microempresa Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda. Veriﬁco por meio da documentação acostada aos autos que a inexigibilidade de licitação se justiﬁca
em razão de contratação de proﬁssional de setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública, tudo tem guarida no artigo 25, Inciso III.O Contrato Administrativo n.82/2015 contém em suas cláusulas os elementos essenciais: objeto, prazo de vigência,
os preços e condições de pagamento, dotação orçamentária, as obrigações das partes, a rescisão contratual e
as sanções administrativas, previstas no art. 55 da Lei nº
8.666/93. Bem como, o extrato do contrato fora publicado, conforme do art. 61 parágrafo único, da referida lei e
emitida a respectiva nota e empenho. Assim, veriﬁco por
meio da documentação acostada aos autos que a inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, III
da Lei 8.666/93 e a formalização do Contrato Administrativo ﬁrmado sob n.82/2015 foram realizados de acorSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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do com a Lei 8.666/93.A execução ﬁnanceira foi devidamente comprovada da seguinte maneira:EXECUÇÃO FINANCEIRA Imagem não compatível com sistema pg. 37,
A despesa foi devidamente empenhada, liquidada e paga, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
de acordo com as normas de ﬁnanças públicas prescritas nos artigos 60 a 65 da Lei 4.320/64.Dessa forma, tenho como suﬁcientes as razões expostas pela 5ª Inspetoria de Controle Externo, acolho o Parecer do Ministério
Público de Contas, sob o fundamento do art. 120, inc. I,
II e III, da RNTC/MS nº 76/2013, DECIDO pela REGULARIDADE da inexigibilidade de licitação, formalização e execução ﬁnanceira do Contrato Administrativo n. 82/2015,
celebrado entre a Fundação de Cultura de Mato Grosso
do Sul e a microempresa Faz Chover Produções Artísticas
e Musicais Ltda., visando à contratação de empresa Faz
Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda., de acordo
com o previsto nas Leis 8.666/93 e 4.320/64.É a decisão.Publique-se.Campo Grande/MS, 29 de novembro
de 2016.Ronaldo ChadidConselheiro Relator (TCE-MS PROCEDIMENTO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO: 166672015 MS 1631895, Relator: RONALDO
CHADID, Data de Publicação: Diário Oﬁcial do TCE-MS n.
1482, de 02/02/2017)
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – EXECUÇÃO FINANCEIRA – FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A
DELIBERAÇÃO RECORRIDA – REGULARIDADE – CONHECIMENTO – PROVIMENTO.
O procedimento adotado atende aos ditames da Lei de
licitações, porquanto, dentro do segmento gospel, o cantor contratado possui notório reconhecimento e prestígio, devendo o recurso ser conhecido e provido para

constar a regularidade do procedimento de inexigibilidade licitatória, da formalização do termo contratual e da
execução ﬁnanceira do Contrato Administrativo; e afastar totalmente a impugnação e a multa arbitradas a recorrente.
[..]
VOTO
O Exmo. Sr. Conselheiro Marcio Campos Monteiro – Relator
Não concordando com o resultado da deliberação da Primeira Câmara, Acórdão n. 896/2015, a Senhora Márcia
Raquel Rolon interpôs o presente RECURSO ORDINÁRIO.
A Ex-Diretora Presidente da Fundação de Cultura de Corumbá MS, busca a reforma do Decisum com a declaração de regularidade do procedimento de inexigibilidade
licitatória, da formalização do termo contratual e da execução ﬁnanceira do Contrato Administrativo n. 35/2013,
celebrado entre o Município de Corumbá e a microempresa Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda. –
ME; e a exclusão da impugnação e sanção de multa impostas.
Cumpre reconhecer que, de fato, o presente recurso preenche os requisitos legais e regimentais para sua admissibilidade e consequente conhecimento.
Quanto ao mérito, a questão aventada cinge exclusivamente na inexigibilidade do procedimento adotado (artigo 25, inciso III, da Lei n. 8666/93 e artigo 19, inciso I,
da Constituição Federal). Analisando o caso, acompanho
os elementos de convicção constantes do feito, em razão
de que não subsiste tal impropriedade alhures indicada
no voto condutor do julgamento prolatado.
A contratação celebrada pelo Município de Corumbá
www.tce.es.gov.br

MS, através da Fundação de Cultura, e a microempresa Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda. ME,
tendo por objeto a apresentação artística (show gospel)
no evento de aniversário da cidade no período de 2013,
pelo preço global de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) não caracteriza violação ao fundamento da inexigibilidade licitatória.
Ficou devidamente comprovado nos autos pelos documentos carreados que o procedimento adotado atende aos ditames da Lei n. 8666/93, porquanto, dentro do
segmento gospel, o cantor contratado possui notório reconhecimento e prestígio.
Note-se que, o Programa Nacional de Apoio à cultura
(Lei Rouanet), alterado pela Lei n. 12.590/2012 reconheceu a música gospel e os eventos a ela relacionados como manifestação cultural.
O reconhecimento formal da música gospel como manifestação popular, mescla inclusive expressões culturais regionais que devem ser respeitados. Sem sombra
de dúvidas, como alega a recorrente “o gospel integrou-se à dinâmica cultural brasileira; perpassando os diversos segmentos da sociedade e integrando-se às culturas
regionais que compõem a diversidade do nosso País”.
Conforme consta, a realização de show gospel pelo Município de Corumbá atendeu ao anseio popular e consequentemente o interesse público em patrocinar uma
manifestação cultural, ainda que com características de
religiosidade.
Aliás, a manifestação religiosa, a exemplo do “dia nacional da marcha para Jesus” encontra arrimo em legislação
nacional, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.025/2009,
e na legislação municipal de Corumbá, nos termos do arSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tigo 1º da Lei n. 2.281/2012
Ademais, como muito bem ilustrado pela equipe técnica, em julgados precedentes esta Corte de Contas tem
considerado regular o repasse de verbas públicas (inclusive para entidades religiosas) para ﬁnanciamento de
shows gospel (a exemplo dos Processos 2808/2012, TC
3977/2013 e TC 19540/2014, dentre outros).
Ante o exposto, a reforma da Decisão recorrida é medida
que se impõe, notadamente para constar a regularidade
do procedimento de inexigibilidade licitatória, da formalização do termo contratual e da execução ﬁnanceira do
Contrato Administrativo n. 35/2013; e afastar totalmente a impugnação e a multa arbitradas a recorrente.
Reforçando o excerto emoldurado, aﬁgura-se que o presente RECURSO ORDINÁRIO merece ser totalmente PROVIDO.
[...]
No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado do
Mato Grosso, no Processo 4.673-6/2011 assim se manifestou:
[...]
1) É possível o incentivo do Poder Público para realização de eventos relacionados a manifestações religiosas/
culturais, desde que seja atendido o interesse público e
comprovado que tal atividade está inserida no patrimônio cultural local com base no calendário oﬁcial do ente;
[...]
E, no julgamento do Parecer Consulta 25.172 do Tribunal
de Contas de Minas Gerais o relator aduz que “tal subvenção é plenamente justiﬁcável, por tratar-se de valorização da própria tradição folclórica local, de resto tra-

duzida pelo interesse de toda a coletividade, visando ao
bem comum, prioridade que deve nortear todo administrador público”.
Por outro lado, entendo que o poder público não pode
fazer subvenção a entidade religiosas para o ﬁm de realizarem seus cultos ou movimentos individuais, não podendo haver benefício direto à entidade, culto religioso ou fomentar a religião propriamente dita, nos moldes
proibidos pela constituição.
Assim sendo, e acolhendo em parte o entendimento técnico e ministerial, adoto o teor do Parecer em Consulta TC 14/2008 proferido por este TCEES no Processo TC
5045/2008 para responder à consulta formulada, com os
acréscimos aqui apresentados.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho em parte o
entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido
de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, em conhecer a
consulta para, no mérito, respondê-la conforme disposto adiante, arquivando-se o feito por ﬁm:
III. 1 na situação posta à análise desta corte é possível
subvencionar manifestações culturais relativas a música
gospel e eventos religiosos pelo poder público, nos casos
em que houver preeminência do caráter turístico e cultural sobre a questão religiosa, com supedâneo no dispositivo constitucional encartado no art. 215, da Constituiwww.tce.es.gov.br

ção Federal de 1988, c/c a norma contida na Lei Federal
12.590 de 2012, art. 1º, da Lei Estadual 1.024/2014, não
conﬁgurando violação do inciso I, do art. 19, da Constituição Federal de 1988;
III. 2 Seja dada CIÊNCIA ao Consulente do teor da decisão, bem como seja encaminhado cópia do Parecer em
Consulta TC 14/2008.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Na 31ª Sessão Ordinária do Plenário realizada no dia 11
de setembro de 2018, solicitei vista do presente processo, que trata de consulta formulada pelo Sr. Esmael de
Almeida, deputado estadual, Presidente da Comissão de
Ciência e Tecnologia, em que requer:
[...] A manifestação desse conceituado órgão, acerca
da aplicabilidade e do alcance da Lei Estadual número 1.024/2014 (sic), para efeito de que as manifestações
culturais relativas à música gospel e os eventos a ela relacionados possam ser subvencionados por recursos públicos.
O Núcleo de Controle de Recursos e Consultas – NRC,
através da Instrução Técnica de Consulta 18/2018-4, entendeu pelo conhecimento da presente consulta, tendo
em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e sugeriu o envio desta ao Núcleo de Jurisprudência e Súmulas – NJS, para investigar a existência de
prejulgados ou de decisões reiteradas sobre a matéria,
conforme previsão do art. 235, § 1º, da Resolução TC n.
261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Estado do Espírito Santo).
O Núcleo de Jurisprudência e Súmulas, por sua vez, no
Estudo Técnico de Jurisprudência 15/2018-1 informou
acerca da existência do Parecer em Consulta TC 14/2008
(Processo TC 5045/2008), que responde à solicitação formulada no âmbito do Tribunal de Contas.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados novamente ao NRC, onde através da Instrução Técnica de Consulta 20/2018-1 corroborou o entendimento do NJS, sugerindo que fosse enviado ao consulente o Parecer Consulta TC 14/2008.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer
3665/2018-1, de lavra do Procurador Luciano Vieira, opinou pelo acolhimento da proposição constante da Instrução Técnica de Consulta 20/2018-1.
O Conselheiro Relator, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, acolhendo parcialmente o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, votou no
sentido de conhecer a presente consulta e responde-la
nos termos do Parecer 14/2008:
III. 1 na situação posta à análise desta corte é possível
subvencionar manifestações culturais relativas a música
gospel e eventos religiosos pelo poder público, nos casos
em que houver preeminência do caráter turístico e cultural sobre a questão religiosa, com supedâneo no dispositivo constitucional encartado no art. 215, da Constituição Federal de 1988, c/c a norma contida na Lei Federal
12.590 de 2012, art. 1º, da Lei Estadual 1.024/2014, não
conﬁgurando violação do inciso I, do art. 19, da Constituição Federal de 1988;

Trata a presente Consulta, enviada a este Tribunal pelo
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, deputado Esmael de Almeida, formulando questionamento acerca da aplicabilidade e do
alcance Lei Estadual nº 1.204/2014 “para efeito de que
as manifestações culturais relativas à música gospel e os
eventos a ela relacionados possam ser subvencionados
por recursos públicos”.
A área técnica do Tribunal sugeriu que se respondesse
a presente Consulta nos termos do Parecer em Consulta TC 14/2008, processo TC 5045/2008, em que, naquela
oportunidade, foi discutido acerca da possibilidade de o
Estado apoiar a realização de eventos culturais, turístico-religiosos, com o intuito de promover e incentivar o turismo no Espírito Santo, sem incorrer na vedação prevista no artigo 19, inciso I, da Constituição Federal. O Plenário decidiu à unanimidade em responder àquela Consulta nos seguintes termos:
“Assim, na situação posta à análise desta Corte é possível vislumbrar a possibilidade de aplicabilidade do art.
180 da Constituição Federal, ou seja, fomento ao turismo, ainda que envolvendo evento religioso (em aparente dissonância com o art. 19, inciso I), desde que se possa fundamentar nos casos concretos a existência de preeminência, no evento a ser realizado, do caráter turístico sobre a questão religiosa” (g.n)

É o relatório. Passo a fundamentação.

Ademais, conforme ressaltado pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmula - NJS, tal entendimento vem sendo aplicado de forma reiterada pelo Tribunal de Contas, conforme explicitam os Acórdãos TC 811/2017 – Plenário,
TC 540/2016 – Plenário, TC 067/2015 – Plenário, e TC
1004/2014 – Plenário.

FUNDAMENTAÇÃO

Neste sentido, observo que o entendimento do Tribunal
www.tce.es.gov.br

é de que só é possível a subvenção quando há preeminência do caráter turístico sobre o religioso, conforme
consta nos acórdãos supracitados.
Em seu voto, o Relator Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, faz uma importante observação ao
apontar que “para veriﬁcar se a subvenção estaria a fomentar o evento ou a religião propriamente dita não é
a natureza da entidade beneﬁciada, mas o caráter do
evento patrocinado e, sobretudo, a ﬁnalidade ou o interesse a ser alcançado naquele acontecimento. ”
Seguindo esta linha de raciocínio, entendo que além do
entendimento já adotado por este Tribunal em veriﬁcar se há ou não a preeminência do caráter turístico do
evento sobre o religioso, deve ser observado também a
preeminência do caráter cultural sobre o religioso, haja
vista que tal característica também se faz presente nos
Acórdãos citados pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmula no Estudo Técnico de Jurisprudência 15/2018.
Para explicar que é possível o Estado apoiar a realização de eventos culturais e turísticos-religiosos, sem incorrer na vedação do art. 19, inciso I, o Parecer Consulta TC 14/2008 fundamentou que a preeminência do caráter turístico sobre a questão religiosa deve ser observada de acordo com o disposto no art. 180 da Constituição Federal que diz:
Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator
de desenvolvimento social e econômico.
Por sua vez, o Conselheiro Relator aduz que para justiﬁcar o apoio do Poder Público à uma determinada manifestação religiosa, deve-se observar o que traz o art. 215
da Carta Magna, a saber:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional,
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
[...]
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de
duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que
conduzem à:
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
III - formação de pessoal qualiﬁcado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V - valorização da diversidade étnica e regional. (g.n)
Conforme ressaltado no voto do Relator, foi editada a Lei
Federal nº 12.590/2012 que altera a Lei 8.313/1991 (Lei
Rouanet), acrescentando o art. 31-A, que reconhece como manifestação cultural a música gospel e os eventos a
ela relacionados, exceto aqueles promovidos por igrejas.
Não obstante a existência da Lei Federal supracitada, a
Lei Estadual 1.204/2014, constante do objeto da presente consulta, reconheceu a música gospel e os eventos
a ela relacionados como manifestação cultural, excetuando da mesma forma aqueles promovidos por igrejas.
Neste sentido, acompanho parcialmente o posicionamento do Conselheiro Relator, complementando a resposta da presente consulta com a inclusão da preeminência do caráter social e do caráter cultural sobre o caráter religioso, para os casos em que manifestações cul-

turais relativas à música gospel e os eventos a ela relacionados possam ser subvencionados por recursos públicos, divergindo apenas no sentido de que ambas características devem ser observadas em alternância, e não
em concomitância conforme propõe o Conselheiro Relator.
Isto porque, em alguns eventos religiosos, percebe-se
um maior destaque do caráter cultural em detrimento
do religioso, e em outros prevalece mais o caráter turístico sobre a questão religiosa, não necessariamente observados de maneira cumulativa.
Como exemplo, transcrevo parte do Acórdão TC
067/2015, que ressalta o caráter cultural do evento V Verão Jesus na Barra:
ACÓRDÃO TC-067/2015 - PLENÁRIO
Tratam os autos de solicitação de Auditoria Especial, feita pelo então Relator, Senhor Conselheiro (...), na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, a ﬁm de apurar
denúncias encaminhadas por e-mail versando sobre supostas irregularidades ocorridas no município.
(...) 1.7 Ausência de ﬁnalidade pública Base legal: Infringência ao art. 19, inciso I c/c art. 37 da Constituição Federal
A equipe de auditoria constatou que através do contrato nº 32/06, processo nº 839/06, a Prefeitura Municipal
efetuou o contrato com (...), para apresentação de artistas evangélicos no V Verão Jesus na Barra, concluindo
que a subvenção de atividades religiosas não deve ocorrer, como visto no V Verão Jesus na Barra, o que faz afastar o interesse público na sua realização, sendo passível
de ressarcimento o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
www.tce.es.gov.br

(...) Diferentemente do que concluiu a área técnica, entendo que o importante para veriﬁcar se a subvenção estaria a fomentar o evento ou a religião propriamente dita é o caráter do evento patrocinado e, sobretudo, a ﬁnalidade ou o interesse a ser alcançado naquele acontecimento. Constato que alguns eventos transcendem a natureza de possível entidade religiosa beneﬁciada, porque tem como objetivo atrair público, porque se constituem em shows variados, inclusive de natureza religiosa.
O fato é que esses eventos não têm como intuito o fomento da religião, mas sim, o objetivo de atrair público diversiﬁcado, angariar renda destinada a instituições
de cunho social, ou mesmo, para atender a programação de festejos, enriquecendo o calendário festivo, em
busca da divulgação do Município como polo turístico
e cultural.
Assim, embora não seja possível aferir o retorno desse
desembolso, através de aumento no turismo do município, é notória a fama do Município de Conceição da Barra em realizar eventos de grande porte no período do verão, período este em que recebe muitos turistas. Entendo, pois, que recursos destinados a festejos que servem
para manter um calendário cultural e cívico de determinada região, objetivam também um benefício indireto,
já que tais festas populares são manifestações da cultura de um povo, direcionado à população em geral, além
dos casos de algumas festividades que inegavelmente
se constituem de interesse do Município, por aumentar
o quantitativo de turistas na ocasião do festejo.
(...) Portanto, afasto as irregularidades e o ressarcimento apontado, pois conforme amplamente discutido neste tópico, veriﬁco o prevalecimento do caráter turístico,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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cultural e social sobre a questão religiosa. (g.n)
Já o Acórdão TC 1004/2014 – Plenário traz os aspectos
identiﬁcados nos eventos Festa da Penha 2007 e Jesus
Vida Verão 2007:
ACÓRDÃO TC-1004/2014 - PLENÁRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade dos Srs. (...), (...), (...) e (...), bem como as
Sras. (...) e (...)
(...) PAGAMENTO DE DESPESA PARA SUBVENCIONAR
CULTO RELIGIOSO.
Tratarei neste tópico, as irregularidades correspondentes ao custeio dos eventos denominados “Festa da Penha 2007” e “Jesus Vida Verão 2007”, assim caracterizados pela área Técnica:
A equipe constatou que a Prefeitura transferiu recursos
ﬁnanceiros, a título de co-patrocínio, para entidades privadas sem ﬁns lucrativos, constituídas para representarem instituições religiosas, subvencionando eventos vinculados à programação dos cultos religiosos das respectivas igrejas.
(...) Diferentemente do que concluiu a área técnica, entendo que o que importa para veriﬁcar se a subvenção
estaria a fomentar o evento ou a religião propriamente dita não é a natureza da entidade beneﬁciada, como
foi aﬁrmado na Conclusiva, mas o caráter do evento patrocinado e, sobretudo, a ﬁnalidade ou o interesse a ser
alcançado naquele acontecimento. Constato que em alguns co-patrocínios encartados nestes autos os eventos transcenderam a natureza da entidade beneﬁciada,
porque tinham como objetivo atrair público, porque se
constituíam em shows variados, inclusive de natureza

religiosa. O fato é que essas entidades não tinham como único intuito o fomento da religião, mas sim, o objetivo de atrair público, angariar renda destinada a instituições de cunho social, ou mesmo, para atender a programação de festejos, enriquecendo o calendário festivo, em busca da divulgação do Município como polo
turístico e cultural. Assim, embora não seja possível aferir o retorno desse desembolso, através de aumento no
turismo do município, como alegou a área técnica, entendo que a renda destinada a festejos que servem para manter um calendário cultural e cívico de determinada região, objetiva também um benefício indireto, já
que tais festas populares são manifestações da cultura
de um povo, direcionado à população em geral, sendo
de fácil constatação através das mensagens veiculadas,
da renda auferida em prol de atividades sociais, além
dos casos de algumas festividades que inegavelmente
se constituem de interesse do Município, por aumentar o quantitativo de turistas na ocasião do festejo, tanto que se instituem em feriados, como é o caso da ‘Festa da Penha’.

discutido neste tópico, veriﬁco o prevalecimento do caráter turístico, cultural e social sobre a questão religiosa. (g.n)

(...) Nessa linha, portanto, entendo não prosperar a argumentação da área técnica, quanto à predominância
do caráter religioso sobre as demais questões que envolvem alguns eventos em tela, seja cívico, social ou turístico, pois nesses casos não vislumbrei que os festejos estivessem direcionados exclusivamente à comunidade que professa determinada religião, muito menos
entendo que tais patrocínios denotam o fomento da religião e de cultos religiosos da forma vedada pelo texto constitucional.

(...) B) DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO PLENÁRIO
QUANTO AO AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE REFERENTE AO REPASSE A ENTIDADE PRIVADA – SUBVENÇÃO
PARA EVENTOS RELIGIOSOS:

Voto, portanto, pelo afastamento das irregularidades e
ressarcimentos apontados, pois conforme amplamente
www.tce.es.gov.br

Inteiro teor Processo: 3950/2008 Data da sessão:
18/11/2014 Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun Natureza: Controle Externo > Contas > Tomada de
Contas Especial > Convertida > Tomada de Contas Especial
Por ﬁm, no Acórdão TC 540/2016 – Plenário não observo a presença da preeminência do caráter cultural, apenas do caráter turístico do evento JESUS VIDA VERÃO, senão vejamos:
ACÓRDÃO TC-540/2016 – PLENÁRIO
Cuida-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. (...), irresignado com o teor do Acórdão TC 109/2007,
prolatado nos autos do Processo TC nº 4418/2005, que
julgou irregulares as contas do recorrente, apenando-o
com multa no valor correspondente a 2000 (dois mil) VRTE’s e ressarcimento ao erário municipal no valor correspondente a 25.146,16 VRTE’s (...).

Saliento que a matéria debatida na suposta irregularidade já foi alvo de inúmeras discussões por este Pleno,
sendo recentemente objeto do Informativo de Jurisprudência nº 28, que consignou em seu texto a proeminência do caráter turístico sobre a questão religiosa (...).
(...) É possível reconhecer a similitude da suposta irregularidade com o precedente apresentado por esta Corte, tendo em vista que se refere a repasse feito pela PreSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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feitura Municipal de Vila Velha no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) à Associação dos Pastores e Líderes
Evangélicos de Vila Velha, visando o custeio de parte das
despesas com a realização do evento JESUS VIDA VERÃO.
O aludido evento de música cristã é gratuito e acontece anualmente no Estado do Espírito Santo, durante
os ﬁnais de semana do mês de janeiro, reunindo grande quantidade de pessoas, uma média de 40 mil pessoas por noite, de acordo com as informações contidas
no sítio eletrônico do evento. Além da área espiritual e
musical, o acontecimento também conta com competições esportivas.
Ademais, é fato notório a grandiosidade do evento, que
atrai pessoas da grande Vitória, bem como turistas de
todo o Estado do Espírito Santo, o que sem dúvida, é
fundamental para economia da região. Nesse sentido,
entendo que a presente inconsistência deve ser de plano relevada, veriﬁcando a ausência de prejuízo ou dano
ao erário municipal.
Assim, em homenagem ao princípio da economia processual, deixo de reabrir a instrução processual na hipótese de ressarcimento contida na ITC 114/2006, afastando a responsabilização e ressarcimento apontado. (g.n)
Inteiro teor Processo: 1649/2007 Data da sessão:
24/05/2016 Relator: Jose Antônio Almeida Pimentel:
Controle Externo > Recurso > Recurso de Reconsideração > Recurso de Reconsideração
Da mesma maneira, o Acórdão 811/2017 – Plenário, ressalta apenas a preeminência do caráter turístico sobre o
aspecto religioso:
ACÓRDÃO TC-811/2017 – PLENÁRIO
(...) Trata o presente processo de Representação, enca-

minhada pelo Ministério Público de Contas, em face da
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila
Velha, noticiando irregularidades no Termo de Patrocínio
nº 15/2015, que previa a transferência de R$ 149.995,00
(cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e
cinco reais) para a realização do evento Proclamação do
Evangelho 2015.
(...) Em sua análise a equipe técnica e o Ministério Público de Contas entenderam que não merecem prosperar as alegações do representante em relação à subvenção de culto religioso, tendo em vista jurisprudência desta Corte de Contas.
(...) Esta Corte de Contas já se manifestou sobre subvenção a evento religioso por meio do Parecer Consulta
nº 14/2008 no seguinte sentido:
Assim, na situação posta à análise desta Corte é possível vislumbrar a possibilidade de aplicabilidade do artigo 180 da Constituição Federal, ou seja, fomento ao turismo, ainda que envolvendo evento religioso (em aparente dissonância com o artigo 19, inciso I), desde que
se possa fundamentar nos casos concretos a existências
de preeminência, no evento a ser realizado, do caráter
turístico sobre a questão religiosa.
De acordo com o entendimento do Tribunal só se admite a subvenção quando houver preeminência do caráter turístico sobre a questão religiosa.
Entendo que a mera contratação de shows religiosos
não é por si só uma subvenção ao culto religioso, e para que ocorra tal situação é necessário que haja a exclusividade de público, que haja a predominância do interesse de um grupo religioso em relação ao interesse público em geral.
www.tce.es.gov.br

(...) Veriﬁca-se que o evento era aberto ao público, no
Parque da Prainha, de modo que não estava restrito a
um público fechado, com a preeminência de caráter turístico sobre a questão religiosa, ressaltando o entendimento de que não houve subvenção à entidade religiosa.
(...) Diante do exposto e acompanhando o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROCEDÊNCIA da representação, tendo em vista o entendimento de que não
houve subvenção de culto religioso, com base no artigo
178, inciso I1 do Regimento Interno desta Corte de Contas. (g.n)
Dados do processo
Inteiro
teor
Processo:
9883/2016 Data da sessão: 04/07/2017 Relator: Domingos Augusto Taufner Natureza: Controle Externo > Fiscalização > Representação > Controle Externo - Fiscalização
– Representação
Portanto, entendo que os aspectos turístico e cultural
devam ser observados em alternância, não necessariamente de forma concomitante.
Por ﬁm, advirto que o fato de ser permitido o repasse
de recursos por parte do Poder Público para os eventos
mencionados neste Parecer Consulta não exime o dever
de observância por parte de todos os agentes envolvidos
— sejam eles públicos ou privados — das regras e princípios da administração pública aplicáveis a quaisquer outros eventos.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente a Área
Técnica, Ministério Público de Contas e do relator VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão deste Colegiado, ante as razões expostas, em:
Conhecer da presente Consulta, tendo em vista que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade
Quanto ao mérito, para responder a presente consulta
no seguinte sentido:
Na situação posta à análise desta corte é possível subvencionar manifestações culturais relativas a música gospel e eventos religiosos pelo poder público, nos casos em
que houver preeminência do caráter turístico ou cultural
sobre a questão religiosa, com supedâneo no dispositivo
constitucional encartado no art. 215, da Constituição Federal de 1988, c/c a norma contida na Lei Federal 12.590
de 2012, art. 1º, da Lei Estadual 1.024/2014, não conﬁgurando violação do inciso I, do art. 19, da Constituição
Federal de 1988
Dar ciência ao consulente.
4. Após os tramites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – “Já dei o voto, é aquela consulta da Assembleia Legislativa. Ouvi atentamente o debate. O procurador Luciano fez um parecer vista.”
O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “Excelência, proferi um parecer vista bastante longo. Vou procurar resumir justamente porque pedi, na sessão passada, que o conselheiro adiasse justamente para que to-

dos tivessem conhecimento, e evitar que tivesse que ler
em sua integralidade. Meu parecer não destoa do entendimento do conselheiro Rodrigo, só reaﬁrma que, pela Constituição Federal há um princípio maior que aﬁrma
ser a Federação Brasileira a adotar o princípio da laicidade, ou seja, é impossível o estado, nos termos do art. 19,
da Constituição Federal, estabelecer cultos religioso (leitura) Para se manter justamente esse princípio da laicidade que a Constituição trouxe, justamente, essa vedação, esses condicionamentos para da relação ente estado e igreja, permitindo-lhe apenas quando há subvenção
no interesse público. Há de se dizer que a religião integra, obviamente, o caráter cultural, está inserida na cultura daquele povo. Mas aqui, no caso concreto, a religião integra a cultura brasileira. E são várias as religiões,
de todas as ordens, de todas as nomenclaturas. E no caso aqui, especiﬁcamente, trouxe a lei dizendo da cultura
gospel, que essa integraria a cultura brasileira. Essa previsão, simplesmente, é só reconhecendo no aspecto fático que essa espécie de religião integra a cultura local. No
entanto, pelo simples fato de a religião integrar a cultura,
esse simples fato não permite um...que já lhe garante o
direito de receber subvenção do Estado. Por isso que, resumindo aqui, toda aquela celeuma que se traz em sendo e/ou é que para se manter, para se preservar o princípio da laicidade, embora a religião aí seja prevista legalmente até pela Lei Rouanet como cultura. Como disse,
simplesmente a lei veio reconhecer a música gospel como cultura, isso não garante obviamente por si só a subvenção estatal. O que é necessário aqui, como já exposto pelo conselheiro Rodrigo, no voto originário, seria o
elemento turístico, que é o que legitimaria a subvenção
estatal, como ocorre casos até citados aqui, a legitima. É
www.tce.es.gov.br

por isso que o MP, seguindo a linha do voto, entende que
a subvenção só é permitida se conﬁgurado o interesse
cultural, religioso e turístico.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – “Mantenho a minha posição. Então, o meu
voto permanece diferentemente do voto do conselheiro Domingos. Vou manter a minha posição nos casos em
que houver preeminência do caráter turístico e cultural
sobre a questão religiosa.”
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Senhor presidente, vou manter a minha posição, entendendo que pode ter os dois. Mas também se tiver um só,
é possível.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Com toda sinceridade, respeito. Mas
a primeira coisa que entendo de forma clara, que segundo a lei estadual, reconhecendo a existência da mesma,
o evento gospel tem caráter cultural. É uma...Não sou
bom de música, mas do mesmo jeito que tem sertanejo, tem rock, é uma característica aí de... E aí é cultural.
O que vai dizer se isso não é turístico, uma vez que vai
acontecer o evento, e eventualmente um outro interessado pode ir para lá para....Quando você fala e obriga
que há necessidade...Eu, particularmente, com todo respeito, tenho diﬁculdade de – talvez seja minha incompetência – então, por essa razão vou me ﬁliar, com todas as
vênias ao voto-vista do conselheiro Taufner, pela diﬁculdade muitas vezes. E dizer que isso é isso e não é aquilo.
Estou sendo sincero. Volto a dizer, isso pode estar relacionado à minha incompetência. E eu, como reconheço
os meus limites, não vou tentar ultrapassá-los.”
O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIERIA – “O que
temos que diferenciar, até entendo sua colocação...conSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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selheiro do Carmo, na sessão anterior, de discussão, quando se fala na questão de subvenção ou a questão de escolha
de uma banda evangélica, já que estamos falando da música
gospel. Uma questão é um determinado gestor eleger para
um evento em um município uma banda funk, e incluir um
abanda evangélica para fazer uma apresentação, uma católica. Isso não caracteriza subvenção de nenhuma religião. O
que é proibido, é eminentemente haver um repasse para
que seja promovido um evento puramente religioso. Porque
não deixa de ser cultural. Esse caso é o que veda a Constituição. Mas uma festividade em um município em que o gestor
eleja que para atender a comunidade como um todo, às vezes é opção...Quer atender a evangélica, a católica.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Tem público para tudo”
O SR. PROCURADOR-GERAL, LUCIANO VIERIA – “Para tudo.
Isso não conﬁguraria subvenção de nenhuma religião. Foi
uma opção de trazer apresentações que pudesse agradar a
todos naquela comunidade. O que se veda é subvencionar
diretamente uma determinada religião, um evento que seja
eminentemente religioso.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Não vejo divergência com relação a isso.
Conselheiro relator, tive diﬁculdade em identiﬁcar a necessidade de que seja uma coisa e outra. Quando, em minha opinião, é quase que automático. Mas respeito, há uma pequena divergência.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Vou
lembrar sempre o comentário ﬁlosofal do conselheiro Rodrigo Chamoun, ao ﬁnal da primeira sessão de debate desse assunto: “nesse caso, o diabo mora no detalhe”. Vou tentar trazer uma questão factual. O dia do evangélico. Sou católico, só
estou problematizando aqui, sem fazer defesa dessa ou daquela... O dia do evangélico que o município resolve organi-

zar e contrata bandas gospel. O motivo é uma celebração do
dia do evangélico na comunidade daquele município porque
a cultura evangélica, gospel é predominante. Pode ou não
pode de acordo com o voto do “e” turístico?”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Acho que é o mesmo caso da ‘Festa da Penha’.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Tem um caráter turístico.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “E
porque o dia do evangélico no município não tem e o município vizinho pode...”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “A Consulta 14/2008 traz o delineamento disso.
Com base nela, a nossa jurisprudência se assentou. Então
aqui falei de casos práticos.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Vou dar um exemplo só para discutirmos.
Eu não sou tão antigo, mas talvez seja o mais daqui, pior que
sou. Mas vimos a criação de um evento chamado “Jesus Vida Verão” que virou um grande evento turístico. É um fato.
Só estou dizendo que isso começou em algum determinado
momento e acabou virando um grande evento; turístico, inclusive. As pessoas se deslocam. Eu, com toda sinceridade,
não acho que isso seja nenhum desrespeito à Constituição.
Acho que isso é uma atividade cultural e turística estabelecida. O que impedirá que outros possam ser construídos no
futuro? Realmente não estou vendo e acho que o posicionamento do dr. Luciano é absolutamente verdadeiro. Uma coisa é ter uma subvenção especíﬁca, outra coisa é ter uma atividade que gera, que move a economia, inclusive.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Presidente, se não me falhe a memória, a própria legislação estadual, de autoria do deputado que faz a consulta aqui, veda
www.tce.es.gov.br

o repasse de recurso para instituições religiosas, igrejas, por
exemplo. Já traz a vedação própria também, essa restrição
que estamos preocupados, já traz no próprio corpo da lei.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “É uma cópia da legislação nacional, que emendou
a Lei Rouanet.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Permanece em discussão.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Concordo com vossas excelências, mas não vou
mudar minha opinião.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Em votação.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Voto com a divergência do conselheiro Domingos.”
A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS – “Voto com o voto-vista do conselheiro Domingos.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Também acompanho, excelência.”
1. PARECER EM CONSULTA TC-18/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, em:
1.1. Conhecer da presente Consulta, tendo em vista que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade;
1.2. Quanto ao mérito, para responder a presente consulta
no seguinte sentido:
Na situação posta à análise desta corte é possível subvencionar manifestações culturais relativas a música gospel e eventos religiosos pelo poder público, nos casos em que houver
preeminência do caráter turístico ou cultural sobre a questão religiosa, com supedâneo no dispositivo constitucional
encartado no art. 215, da Constituição Federal de 1988, c/c a
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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norma contida na Lei Federal 12.590 de 2012, art. 1º, da Lei
Estadual 1.024/2014, não conﬁgurando violação do inciso I,
do art. 19, da Constituição Federal de 1988.
1.3. Dar ciência ao consulente.
1.4. Após os tramites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o relator,
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que manteve o seu voto complementar.
3. Data da Sessão: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 04/12/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 794/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02755/2018-3, 07259/2017-9
Classiﬁcação: Recurso
Relator: Marco Antonio da Silva
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
EMENTA: RECURSO INOMINADO – NÃO CONHECER –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TRINÔMIO: NECESSIDADE – UTILIDADE E ADEQUAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em face do arquivamento da Investigação Preliminar, nos termos indicados na Decisão Administrativa 00013/2017-3
(Processo TC 07259/2017-9, em apenso).
O recorrente alega, em síntese, que a Representação
apresentada perante esta Corte de Contas teve por objetivo a instauração de procedimento disciplinar em face da ex-servidora Aline Rabelo de Azevedo Baraona.
Ato contínuo, o Conselheiro Corregedor determinou a
instauração de investigação preliminar, em face da exwww.tce.es.gov.br

-servidora, Sra. Aline Rabelo de Azevedo Baraona, a ﬁm
de esclarecer os fatos indicados relativos ao item g.3 da
citada representação (Decisão 486/2017-3).
Na sequência, foi solicitado informações, tendo a ex-servidora, Sra. Aline Rabelo de Azevedo Baraona, apresentado esclarecimentos a respeito dos fatos narrados na
peça de representação.De igual modo, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo
apresentou seus esclarecimentos a este respeito.
Após os devidos esclarecimentos, o Eminente Corregedor, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
exarou seu voto, no sentido de ARQUIVAR a referida investigação preliminar instaurada, resultante do indicado
no item g.3 disposto na representação.
Irresignado, o Ministério Público Especial de Contas apresentou recurso administrativo, dito inominado, a ﬁm de
que fosse CONHECIDO e PROVIDO o RECURSO para o ﬁm
de ver reformada a Decisão Administrativa 00013/20173, no sentido de se reconsiderar o arquivamento da Investigação Preliminar.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Em se tratando de Recurso Administrativo apresentado
em face da Decisão Administrativa 00013/2017-3, que
determinou o arquivamento da Investigação Preliminar,
necessário é sua análise, em cotejo com os argumentos
despendidos nestes autos.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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1.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Da análise dos autos, veriﬁco que o Ministério Público
Especial de Contas apresentou recurso administrativo,
dito recurso inominado, nos seguintes termos, verbis:
[...]
4 DOS PEDIDOS Ante o exposto, o Ministério Público de
Contas requer:
4.1 seja CONHECIDO e PROVIDO o presente RECURSO
INOMINADO pelo Corregedor deste Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo para que reforme a Decisão
Administrativa 00013/2017-3, no sentido de se reconsiderar o arquivamento da Investigação Preliminar, deliberando-se pela instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, com fulcro nos artigos 1531, 1832 da
Resolução 303/2017, em face da ex-servidora Aline Rabelo de Azevedo Baraona, com vistas a oportunizar o
avanço da apuração com o amplo uso de ferramentas
investigatórias, v.g., solicitação de documentos ao investigado e a terceiros, consulta a sistemas de dados
de outros Órgãos ou Entidades, oitiva de pessoas envolvidas e tomada de seus depoimentos, acareações, utilização de provas emprestadas junto à Ação Penal 869DF (mormente a Denúncia e seu recebimento à unanimidade, além de seu acervo probatório), além de quaisquer diligências pertinentes e que se apresentem necessárias ao longo da instrução processual;
4.2 Em caso de não reconsideração, se requer a esta
douta Corregedoria que submeta o feito, devidamente instruído, à apreciação da autoridade superior, in casu, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para que, assim, reforme a Decisão Administrativa 00013/2017-3, deliberando-se pela instaura-

ção de Processo Administrativo Disciplinarem face da
ex-servidora Aline Rabelo de Azevedo Baraona. – g.n
Deste modo, necessário se faz a análise dos requisitos
de admissibilidade do recurso interposto, nos moldes do
Regimento Interno (Resolução TC 621/2013) desta Corte de Contas.

ceira, adequação, diz respeito ao fato de que o recurso
deve ser o previsto na norma de regência para devolver
a análise da matéria no caso em apreço, conforme jurisprudência pátria, verbis:
[...]

Como se sabe, o interesse recursal repousa no trinômio
necessidade, utilidade e adequação, a primeira, refere-se ao fato da parte precisar da atuação desta Corte de
Contas, em relação ao provimento pleiteado para a obtenção do pedido formulado.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE
DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse processual diz respeito ao trinômio necessidade-utilidade-adequação, de
forma que a necessidade se consubstancia no fato de
a parte precisar da intervenção do órgão jurisdicional
a ﬁm de que seja satisfeita sua pretensão. A utilidade
consiste na vantagem perseguida, que será acrescida
ao patrimônio material ou imaterial do autor. Já a adequação relaciona-se com a eleição do meio processual
apto à solução da lide. 2. A transação extrajudicial deveria ser homologada se atendesse aos pressupostos
substanciais da validade e que foi apresentada aos autos, uma vez já iniciada a relação jurídica, pelas partes
devidamente representadas por seus patronos. 3. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor
ocasiona a perda superveniente do interesse de agir, por
conseguinte, causando a extinção prematura da pretensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inc. VI, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 2017.10.1.001388-3; Ac. 109.7853; Sexta Turma
Cível; Rel. Des. Carlos Rodrigues; Julg. 09/05/2018; DJDFTE 30/05/2018)

A segunda, a utilidade, diz respeito ao fato de que o processo deve conter em si utilidade para resolução da demanda objeto do pedido formulado, por último, a ter-

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVER DE PROCEDER À LAVRATURA DA

2.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO:
Denota-se que o Parquet de Contas tomou ciência da decisão recorrida na data de 14/12/2017, assim, considerando que os prazos processuais foram suspensos no
dia 21 de dezembro de 2017 a 21 de janeiro de 2018,
nos termos da Decisão Plenária TC nº 14/2016, o Representante do Ministério Público Especial de Contas, apresentou o recurso de administrativo, tendo sido interposto em 29/01/2018, portanto, tempestivo seria o recurso intentado se considerado o prazo do recurso manejado.
Contudo, veriﬁca-se que o recorrente não demonstra interesse de agir, bem como o recurso intentado não preenche o requisito da adequação para sua propositura, em face da peculiaridade do caso em tela, conforme
adiante se verá.
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ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DO ACORDADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. 1. O interesse processual
diz respeito ao trinômio necessidade-utilidade-adequação, de forma que a necessidade se consubstancia no fato de a parte precisar da intervenção do órgão jurisdicional a ﬁm de que seja satisfeita sua pretensão. A utilidade
consiste na vantagem perseguida, que será acrescida ao
patrimônio material ou imaterial do autor. Já a adequação relaciona-se com a eleição do meio processual apto
à solução da lide. 2. Haverá interesse processual da alienante em buscar tutela jurisdicional pleiteando cumprimento de contrato quando a avença ﬁxa que o adquirente deve proceder à transferência da inscrição imobiliária para seu nome junto aos órgãos competentes e este
queda inerte. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF;
APC 2016.01.1.129226-8; Ac. 109.7817; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Carlos Rodrigues; Julg. 16/05/2018; DJDFTE
30/05/2018) - g.n.
No caso vertente, ao recurso administrativo intentado
falta interesse recursal, por parte do douto Representante do Ministério Público Especial de Contas, tendo em
vista que a peça de representação, que visou a Investigação Preliminar, em face da ex-servidora, se exauriu no
momento em que foi proferida a Decisão Administrativa
00013/2017-3, pelo Eminente Corregedor, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, visto que o pedido
do Ministério Público Especial de Contas foi no sentido
de instaurar procedimento administrativo visando apurar irregularidades e foi realizada a investigação preliminar que não seguiu.

Isto porque, o objetivo da representação foi atingido nos
estritos termos dos pedidos da petição exordial apresentada pelo Ministério Público Especial de Contas, pois, no
que tange a referida ex-servidora, se restringiu tão somente a instaurar procedimento disciplinar, conforme
representação (página 99), pelo que transcreve-se trecho, litteris:
3) Instaure procedimento disciplinar com o objetivo de
apurar eventual participação da consultora jurídica do
TCE-ES ALINE RABELO DE AZEVEDO BARAONA nos fatos
constantes da Ação Penal 869-DF, tendo em vista as peculiaridades dos vínculos por ela mantidos com o conselheiro JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL e com PAULO
ALEXANDRE GALLIS PEREIRABARAONA, presidente do
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESPÍRITO SANTO (SINDUSCON-ES), associação de empresas
apontada pelo Ministério Público Federal como possível
intermediária na suposta organização criminosa; - g.n.
No curso da instrução processual, vislumbra-se que foram tomadas todas as providências cabíveis, devidamente determinadas pelo Eminente Conselheiro Corregedor,
inclusive, com a obtenção de informações das respectivas pessoas físicas e jurídicas apontadas na peça representativa.
Encerrados todos os procedimentos de praxe processual, com a análise dos documentos e informações contidas nos autos, o Eminente Conselheiro Corregedor, em
síntese, fundamentou sua decisão nos seguintes termos,
litteris:
[...]
“Desta forma, em que pese a nomeação para cargo pertencente à Consultoria Jurídica do TCEES e posterior alowww.tce.es.gov.br

cação no gabinete do conselheiro, pode-se inferir, com
base nas informações disposta nos autos e colhidas pela Corregedoria, que a servidora detinha, à época de sua
nomeação, comprovação de conhecimento jurídico em
direito público capaz de justiﬁcar contratação para a elaboração de estudos e votos em processos do TCEES.
Superados os questionamentos acerca da nomeação da
ex servidora, passo a analisar o vínculo entre esta e o
atual presidente do Sinduscon, senhor Paulo Alexandre
Gallis Pereira Baraona.
De posse do teor da conversa realizada entre o conselheiro deste TCEES, demais agentes públicos e empresários, cuja gravação foi disponibilizada a esta Corregedoria através de denúncia anônima e que também faz parte de ação penal em tramitação no Superior Tribunal de
Justiça, veriﬁco que não houve menção ao nome da servidora ou referência a condutas praticada pela mesma.”
[...]
A respeito da alegação do Ministério Público de Contas
de que a ex servidora atuava como procuradora do senhor José Teóﬁlo, ressalto que não veriﬁquei óbice para sua atuação no processo TC 7218/2011, em especial
por se tratar de defesa realizada em 2012, ou seja, dois
anos antes de sua nomeação neste Tribunal de Contas,
ocorrida em 28/05/2014. Ademais, nestes autos constam substabelecimento da ex servidora em 29/05/2014,
ou seja, um dia após sua nomeação neste TCEES. (doc.
em anexo)
Em pesquisa de campo realizada pela Corregedoria no
Tribunal de Justiça do Espírito Santo, também foram analisados os processos em que a ex servidora atuou como
advogada nas varas dos feitos da fazenda pública estaSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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dual de Vitória, não tendo sido veriﬁcada nenhuma ação
que contrariasse o disposto no artigo 30 da Lei 8.906/94.
Da análise dos processos judiciais, veriﬁco constar
nos autos 0018931-29.2013.8.08.0024 e 002826150.2013.8.08.0024 substabelecimentos realizados pela
ex servidora em 30/07/2014, ou seja, dois meses após
sua nomeação nos processos.
Nos processos 0010368-12.2014.8.08.0024 e 001576523.2012.8.08.0024, os substabelecimentos somente foram apresentados em 02/08/2017. Todavia, embora a
ex servidora tenha permanecido como procuradora legal em duas ações judiciais, não houve a prática de qualquer ato processual por parte da mesma no período em
que atuava como servidora deste TCEES em nenhum dos
quatro processos analisados.
Deste modo, e com base no conjunto probatório reunido nestes autos e nas investigações realizadas in loco pela Corregedoria, não vislumbro elementos ou indícios suﬁcientes de prova capazes de atestar um possível envolvimento da servidora Aline Rabelo de Azevedo Baraona
como intermediária do interesse de determinadas empresas do ramo da construção civil no período em que
atuou como servidora deste Tribunal. – g.n.
Assim, denota-se que o procedimento de Investigação
Preliminar percorreu todo seu trâmite, perante esta Corte de Contas, inclusive, com investigações realizadas in
loco pela Corregedoria pelo que resultaram, conforme
análise do Eminente Conselheiro Corregedor, no seu arquivamento, por falta de elementos ou indícios suﬁcientes de prova capazes de atestar um possível envolvimento da ex-servidora Aline Rabelo de Azevedo Baraona como intermediária do interesse de determinadas empresas do ramo da construção civil, no período em que

atuou como servidora deste Tribunal.
Assim, o presente recurso administrativo carece de um
de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o interesse de agir, consubstanciado no requisito utilidade,
exatamente porque não há provas de autoria, sendo o
Ministério Público Especial de Contas parte nestes autos,
portanto deveria trazer os elementos para formação de
convicção do Corregedor.
Doutro giro, da análise dos autos, vislumbra-se, ainda,
que a via eleita pelo douto Parquet de Contas, na busca
de ver reapreciada a decisão, ora recorrida, não encontra amparo legal, por falta de previsão no ordenamento
jurídico deste Tribunal de Contas, não havendo, portanto, adequação
Constata-se que, inicialmente, o Parquet de Contas apresentou sua peça representativa (Processo TC 7259/20179, apenso), com base no art. 99, § 1º, inciso VI, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, portanto, trata o
expediente em voga de processo de índole eminentemente de ação de controle externo.
Supreendentemente e de forma inovadora, o douto Representante do Ministério Público Especial de Contas
apresentou recurso administrativo, denominado recurso inominado, arguindo amparo na Lei Complementar
nº 46/1994, nos seguintes dizeres do referido recurso,
verbis:
[...]
“Conquanto não contemplada expressamente pela Resolução TC nº 303/2017 previsão expressa para recurso em face de decisão de arquivamento de Investigação Preliminar, ressalta-se que a Lei Complementar nº
46/1994, a qual institui o Regime Jurídico Único para towww.tce.es.gov.br

dos os servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações do Estado do Espírito
Santo, de qualquer de seus Poderes, disciplina no capítulo VI (Do Direito de Petição), especialmente nos artigos 151, 153 e 154, acerca do Pedido de Reconsideração,
o qual deve ser dirigido à autoridade que proferiu a
decisão no prazo de 30 dias.” – g.n.
Assim, veriﬁca-se que o recurso administrativo interposto inova na via recursal, acerca de matéria que não guarda qualquer pertinência com a peça inaugural.
Além do que, no que tange ao processo de instauração
de procedimento disciplinar, o regimento desta Corte de
Contas não traz qualquer previsão a respeito da via recursal eleita, portanto, carece tal recurso de adequação,
pelo que o mesmo não deve prosperar, havendo carência do recurso interposto.
Desta maneira, o recurso administrativo, ora em análise,
padece de requisitos mínimos de admissibilidade, pois
não restou demonstrado o interesse de agir, consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação,
tal qual antes fundamentado.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em face dos motivos acima descritos,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Administrativa do Plenário,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER do Recurso de Administrativo interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em face da Decisão Administrativa 00013/2017-3, prolatada
nos autos do Processo TC 7259/2017-9, por não preencher os requisitos de admissibilidade, tendo em vista a
falta de interesse de agir, consubstanciada no trinômio:
necessidade, utilidade e adequação;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, após a ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2018 - 6ª Sessão Administrativa do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 829/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05772/2017-4, 02743/2011-3
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UGs: IPASBE - Instituto de Previdência e Assistência Servidores do Município de Boa Esperança, PMBE - Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: Ministério Público de Contas
Interessado: DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA,
ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE [GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)]
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – MANTER INCÓLUME OS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO TC
162/2017– ERRO MATERIAL – DESCONVERSÃO - NEGAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 162/2016 proferido pela 2ª Câmara desta Corte de Contas nos autos do Processo TC 2743/2011 (ﬂs.
954/969), referente à Tomada de Contas Especial no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Boa Esperança, no exercício de 2010, sob
a responsabilidade dos Srs. Romualdo Antonio Gaigher
Milanese e Domingos Ramos de Oliveira Souza, Prefeito
Municipal e Superintendente IPASBE, respectivamente,
que afastou todas as irregularidades suscitadas pela área
técnica, dando quitação aos responsáveis.
www.tce.es.gov.br

Como sugerido pela Instrução Técnica de Recurso
191/2017 (ﬂs. 32/35), o presente recurso foi conhecido pela Decisão Monocrática 1390/2017, ﬂ. 36, por ter
atendido aos requisitos de admissibilidade e ser tempestivo, e os responsáveis foram notiﬁcados para apresentarem suas contrarrazões.
Remetidos os autos à Secretaria de Controle Externo de
Recursos – SecexRecursos, foi elaborada a Instrução Técnica de Recurso – ITC 294/2017 (ﬂ. 55/64), opinando por
dar total provimento ao presente recurso.
O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante Parecer n° 5910/2017, ﬂ. 68, de lavra do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo ao posicionamento técnico.
Na 18ª Sessão Plenária, realizada em 12/06/2018, o Recorrido, através de seu patrono, apresentou sustentação
oral, bem como juntou aos autos Memorial 0038/2018.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que os pressupostos de admissibilidade já
foram objeto de análise e conhecimento do recurso na
Decisão Monocrática 01390/2017-9, passo à análise de
mérito do presente Recurso de Reconsideração.
O Ministério Público de Contas, ora recorrente, busca a
reforma do Acórdão TC 162/2017 proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal, que afastou as irregularidades
mantidas pela área técnica na ITC – 4150/2013, que culminariam em ressarcimento ao erário, dando quitação
aos Srs. Romualdo Antonio Gaigher Milanese e Domingos Ramos de Oliveira Souza. Quais sejam:
4.5 - Para que o responsável manifeste-se sobre o possível dano de R$ 7.923,95 (3.947,37 VRTE) relativos à inciSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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dência de juros e correção monetária por inadimplência
das parcelas de nºs 54 a 63 do Contrato de Parcelamento 02/2005;
4.6 – Dano ao erário no valor de R$ 4.175,39 (2.080 VRTE) relativos à incidência de juros e correção monetária
por inadimplência no pagamento das contribuições patronais sobre o 13º salário/2010 –Item 3.2.5;
4.7 – Dano ao erário em função do pagamento de R$
28.287,05 (14.091,39 VRTE) relativos a juros e correção
monetária incidentes sobre as contribuições patronais
inadimplidas quando do vencimento e parceladas em
2011 –Item 3.2.5.
4.8 – Dano ao erário no valor de R$ 115.242,99
(57.409,08 VRTE) correspondentes aos juros, em valor
presente, que incidirão sobre as parcelas vincendas do
contrato de parcelamento 01/2011, junto ao IPASBE. –
Item 3.2.5.
As irregularidades supracitadas, foram analisadas pelo
Relator à época de forma conjunta por serem todas referentes a atrasos no recolhimento das contribuições previdenciárias.
O fundamento para afastar as referidas irregularidades,
foi a constatação de que não houve má-fé do gestor, pois
o responsável alega que o Município de Boa Esperança
no exercício de 2010 sofreu queda de arrecadação da receita, que ocasionou o atraso de seis competências da
contribuição patronal devidas ao Instituto de Previdência. Também foi considerado pelo Relator que foram
adotadas medidas de austeridade visando redução de
gastos e nesse contexto, diante das circunstâncias dos
fatos, foi veriﬁcando o aspecto da boa-fé do ordenador
de despesas, entendendo o Relator estar demonstrado

a ausência de responsabilidade do gestor no atraso das
parcelas junto ao Instituto de Previdência.
Segundo o recorrente, o Acórdão TC 162/2017 padeceu
de error in judicando, o que enseja a reforma do mesmo, em decorrência da prática de um ato ilegal e antieconômico do gestor, que causou um dano injustiﬁcado
ao erário.
Pautando-se no § 2º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, aﬁrma que o pagamento das obrigações
previdenciárias não pode ser objeto de limitação como
foi feito pelo gestor. Assim, alega que qualquer entendimento deste Tribunal que seja favorável ao não pagamento em dia das contribuições previdenciárias em razão da diﬁculdade ﬁnanceira do município, é paradoxal
e insensata.
A área técnica, em análise das contrarrazões apresentadas pelo Sr. Romualdo Antonio Gaigher Milanese, aﬁrmou que este limitou-se a trazer as mesmas justiﬁcativas já expostas no processo originário (TC 2743/2011),
ressaltando que as despesas de encargos previdenciários não podem ser objeto de limitação de empenhos e,
embora a queda na arrecadação de recursos tenha sido
algo alheio à vontade do gestor, o pagamento de juros,
causando um dano ao erário, em decorrência do atraso
do pagamento dos encargos previdenciários não foi, pois
decorreu de uma má gestão, razão pela qual deveria ter
sido imputado ao responsável o ressarcimento aos cofres do Município.
Pois bem.
Observo que o acórdão guerreado afastou as irregularidades apontadas, considerando que o atraso no pagamento das contribuições previdenciárias foi revestido de
www.tce.es.gov.br

boa fé, tendo em vista as situações fáticas à épóca, como
a queda da arrecadação e as medidas para redução das
despesas tomadas pelo gestor.
O Conselheiro Relator traz em seus argumentos, um entendimento do Tribunal de Contas da União (Processo
004.553/1998-5) que para se responsabilizar um gestor
público pela restituição aos cofres públicos pela despesa
com pagamento de uma obrigação, deve ser analisada a
boa-fé em suas condutas, devendo ser responsabilizado
caso haja omissão injustiﬁcada.
Sustenta o responsável que houve uma queda de arrecadação de recursos próprios não prevista na ordem de
15%.
Analisando os autos do processo da Prestação de Contas do exercício de 2010 (TC 2024/2011), veriﬁquei que,
embora tenha ocorrido um déﬁcit na arrecadação em
relação a prevista, no montante de R$ 892.533,62, este valor corresponde a aproximadamente 3,3% a menos do que a arrecadação prevista naquele exercício (Receita Prevista R$ 26.987.600,00 X Receita Arrecadada
R$26.095.066,38).
Ainda, se consideramos tão somente a receita corrente
com a despesa corrente daquele exercício, veriﬁcamos
que a receita corrente foi maior que a despesa corrente
(Receita Corrente R$ 23.148.205,28 e Despesa Corrente
R$ 20.506.193,17).
Importante destacar que o atraso nos pagamentos das
contribuições previdenciárias ocorreu no último semestre do exercício. Todavia, de acordo com os dados apresentados no Relatório de Gestão Fiscal, a Receita Corrente Liquida - RCL no primeiro semestre (TC 7330/2010)
era R$ 22.567.560,06 e no segundo semestre (TC
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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1086/2011) foi de R$ 22.749.503,56, ou seja, no segundo semestre houve um pequeno aumento na RCL em relação ao primeiro semestre.
Nesse sentido, não vislumbro elementos probatórios
que comprovam a suposta queda da receita na proporção de 15% em relação ao previsto, sustentada pelo responsável. Diante disso, não cabe essa justiﬁcativa como
comprovação de boa-fé do gestor em não efetuar o pagamento das contribuições previdenciárias.
Ainda nessa linha de defesa, em sustentação oral o responsável alega que o país precisamente o Estado do Espírito Santo, no ano de 2010, passou por uma grave crise e as administrações públicas passaram por problemas
ﬁnanceiros das diversas ordens, tendo momentos como
a perda do Fundap e as arrecadações de todos os municípios passaram por uma diﬁculdade ﬁnanceira severa e
foi nesse contexto que a presente irregularidade se deu.
De fato, é notório que a queda do Fundap afetou diretamente os municípios que tiveram de enfrentaram uma
diﬁculdade enorme para manter suas contas equilibradas. Todavia, a queda do Fundap ocorreu em 2013, tendo os municípios sofrido os impactos desse fato no mandato 2013/2016. A irregularidade em análise ocorreu em
2010, portanto, não estava no contexto dessa crise que
assolou os municípios, pois ela iniciou 3 anos após os fatos do presente processo.
Outro argumento apresentado pelo responsável e acolhido pelo Relator à época, refere-se as medidas de
austeridade adotadas por meio do Decreto Municipal
4976/2010, que surtiu efeito em 2011, reduzindo as despesas.
Em sede de defesa oral, novamente reaﬁrmou o respon-

sável que adotou todas as medidas de austeridade previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e que estavam
dentro da sua esfera de competência, tendo, no ano subsequente, conseguido sanar todos os apontamentos que
ora estão sendo questionados pelo Ministério Público de
Contas, o que materializa a sua boa-fé.
Ocorre que as medidas de austeridade devem ser tomadas de forma preventiva e no caso em tela, foram adotadas apenas no ﬁnal de exercício, quando já estava ocorrendo o inadimplemento das contribuições previdenciárias.

ta com todos os empenhos sem qualquer esclarecimento ou uma explicação detalhada que demonstrasse a aludida redução.
Por esta razão, não há como manter o fundamento contido no acórdão recorrido, que entendeu que houve boa-fé nos atos praticados, pois não há elementos probatórios no processo que sustentem os argumentos que foram apresentados pelo gestor.

O referido Decreto Municipal foi publicado em outubro
de 2010, ou seja, no ﬁnal de exercício, não havendo, portanto, tempo suﬁciente para que as medidas adotadas
pudessem representar reduções que ajudassem de forma efetiva restabelecer o equilíbrio ﬁnanceiro daquele exercício, tanto que o próprio responsável reconhece
que seus efeitos ocorreram apenas no exercício seguinte, ocasião em que pode regularizar os pagamentos que
estavam atrasados.

Deve-se registrar que a obrigatoriedade no recolhimento
das contribuições previdenciárias decorre do comando
constitucional, contido no art. 40 da Constituição da República, que estabelece um regime previdenciário contributivo e solidário, que deve ser formado pela contribuição dos servidores e dos respectivos entes públicos.
Assim, quando um Município não efetua o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, prejudica
o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial do regime. Ou quando
o faz extemporaneamente, causa prejuízo a autarquia e
ainda ao município, que é onerado com a incidência de
multas e juros.

Quanto aos documentos acostados, referente aos demonstrativos mensais de ﬂuxo de caixa de junho de 2010
a dezembro de 2010, bem como os extratos bancários
pertinentes e, também, as listagens de liquidações, que
visavam comprovar a diminuição dos gastos, entendo
que não atenderam ao objetivo almejado pelo responsável. Primeiro, porque os referidos documentos não evidenciam a queda na despesa, mas tão somente demonstram o que foi liquidado no exercício e o saldo das contas bancárias. Segundo, o responsável não apresentou
comparativo de despesas, evidenciando que em alguma
área especíﬁca da administração teve redução das despesas naquele período, simplesmente acostou uma lis-

Por esse motivo, tenho defendido que apenas em situações excepcionais, especiﬁcamente quatro situações
poderiam afastar a responsabilidade do gestor pela irregularidade de atraso de pagamento de tributos e demais obrigações, que são as seguintes: quando um órgão desconcentrado ou uma entidade descentralizada
dependente não recebe os recursos ﬁnanceiros necessários daquele que tinha a obrigação de repassar; quando
há uma dúvida clara sobre a obrigatoriedade ou não do
pagamento de determinada obrigação; quando houver
uma queda brusca e signiﬁcativa de arrecadação causado por motivo alheio à administração; um caso fortuito
ou de força maior que possa acarretar inadiável e signiﬁ-
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cativo aumento de despesa.
No caso em tela não ocorreu nenhuma dessas hipóteses
que poderiam levar a uma análise mais profunda para
decidir pela responsabilização ou não do gestor.
Diante disso, entendo que o gestor descumpriu a obrigação de recolher as contribuições dentro do prazo devido,
ocasionando o pagamento do principal com os acréscimos decorrentes da incidência de multa e juros de mora por cada mês em atraso e, via de consequência, prejuízo ao erário.
Nesse contexto, acompanho a Área Técnica e o Ministério Público de Contas no sentido que deve o gestor restituir o erário o pagamento decorrente dos juros, excluindo do ressarcimento os valores decorrentes da correção
monetária.
Conforme consta da ITC 04150/2013, a correção monetária incidente sobre as parcelas não pagas destinam-se, tão somente, a corrigir a desvalorização da moeda,
mantendo-a equivalente em datas futuras. Como o efeito da correção monetária incide sobre as receitas auferidas pelo município, o efeito desta sobre as parcelas corrigidas é nulo.
Nesse sentido, acompanho esse entendimento, pois diversamente ao que ocorre nos juros de mora, a correção monetária não possui caráter sancionador, mas tão
somente visa recompor o valor da moeda corroído pela inﬂação, preservando o valor devido à época para o
tempo que o pagamento efetivamente ocorrer, mantendo-se o status quo ante, o que me faz manter o afastamento referente ao ressarcimento no tocante a correção
monetária.
Sendo assim, entendo devido somente o ressarcimento

atribuído aos juros, conforme valores aferidos pelo corpo técnico constante do teor disposto na Manifestação
Técnica 00963/2016, no trecho da conclusão o qual reproduzo abaixo:
3- CONCLUSÃO
(...)
3.2.1 Seja mantida as irregularidades descritas na Instrução Técnica Inicial Complementar ITI 64/2012 e na
Manifestação Técnica Preliminar MTP 12/2012, passíveis
de ressarcimento o valor total de R$ 133.453,92 (cento
e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais
e noventa e dois centavos) correspondente a 66.480,98
VRTE, conforme descrito abaixo:
3.2.1.1 Dano de R$ 4.218,17 (2.101,31 VRTE) relativos
à incidência de juros por inadimplência das parcelas
de nºs 54 a 63 do Contrato de Parcelamento 02/2005
(item 4.5 da ITC 4150/2013)
Base legal: artigo 33 da lei municipal 1.269/2005, combinado com o inciso II do art. 71 da Constituição Federal.
Responsável: Romualdo Antonio Gaigher Milanese
3.2.1.2 Dano ao erário no valor de R$ 1.726,34 (859,99
VRTE) relativo à incidência de juros por inadimplência
no pagamento das contribuições patronais sobre o 13º
salário/2010 (Item 4.6 da ITC4150/2013).
Base legal: artigo 33 da lei municipal 1.269/2005, combinado com o inciso II do art. 71 da Constituição Federal.
Responsável: Romualdo Antonio Gaigher Milanese
3.2.1.3 Dano ao erário de valor de R$ 12.266,42
(6.110,60 VRTE) em função do pagamento de relativos
a juros incidentes sobre as contribuições patronais inadimplidas quando do vencimento e parceladas em 2011
www.tce.es.gov.br

(Item 4.7 da ITC4150/2013).
Base legal: artigo 33 da lei municipal 1.269/2005, combinado com o inciso II do art. 71 da Constituição Federal.
Responsável: Romualdo Antonio Gaigher Milanese
3.2.1.4 Dano ao erário no valor de R$ 115.242,99
(57.409,08 VRTE) correspondentes aos juros, em valor
presente, que incidirão sobre as parcelas vincendas do
contrato de parcelamento 01/2011, junto ao IPASBE.
(Item 4.8 da ITC 4150/2013)
Base legal: artigo 33 da lei municipal 1.269/2005, combinado com o inciso II do art. 71 da Constituição Federal.
Responsável: Romualdo Antonio Gaigher Milanese
No que se refere o pedido de conversão dos autos em Tomada de Contas Especial formulado pelo Recorrente, observo que o processo TC 2743/2011 já tramitou como Tomada de Contas Especial, razão pela qual deixo de acolher este pedido.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
CONHECER do presente Recurso de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;
No mérito, dar PROVIMENTO TOTAL ao Recurso de Reconsideração, a ﬁm de reformar o Acórdão 00162/2017,
no sentido de:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

86

ATOS DO PLENÁRIO

Manter as irregularidades descritas na Instrução Técnica
Inicial Complementar ITI 64/2012 e na Manifestação
Técnica Preliminar MTP 12/2012,
Por rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares
as contas do Sr. Romualdo Antonio Gaigher Milanese,
em razão da manutenção da irregularidade constante na
Instrução Técnica Inicial Complementar ITI 64/2012 e
na Manifestação Técnica Preliminar MTP 12/2012, condenando-o, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, ao ressarcimento no valor total de R$133.453,92 (cento e trinta
e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) correspondente a 66.480,98 VRTE, aplicando-lhe multa de 1000 VRTE, nos termos do
artigo 62 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II,
da Lei Complementar 32/93, por ser a legislação aplicável à época,
Determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 da
LC 621/2012, ao atual Gestor que observe ao disposto
nas Resoluções TC 238/2012 e TC 248/2012 quanto às
normas de gestão ﬁnanceira dos fundos de educação e
saúde;
Dar ciência aos interessados;
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração impetrado pelo Ministério Público de Contas em desfavor do Acórdão TC 162/2017 proferido nos autos do TC
2743/2011 visto às ﬂs. 954/969, onde a Segunda Câmara

julgou regulares as contas do Município de Boa Esperança t aos atos analisados no exercício de 2011 dando quitação aos senhores Romualdo Antônio Gaigher Milanese
e Domingos Ramos de Oliveira Souza.
Na 18ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida no dia 30/05/2018, solicitei vista dos autos
após a apresentação do respeitável voto proferido pelo
Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro endossou as proposições da área técnica e do Ministério Público de Contas,
concluindo o seu voto pelo conhecimento do presente
Recurso e Provimento total, julgando irregulares as contas de Romualdo Antônio Gaigher Milanese com ressarcimento no valor equivalente a 66.480,98 VRTE e multa
de 1000 VRTE.
Visando analisar com maior profundidade os autos, pedi
vistas com que ora me manifesto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
De início cumpre registrar que o eminente voto proferido pelo Relator aplicou multa equivalente a 1.000 VRTE
sem atentar para o fato de que o curso do prazo prescricional dos autos TC 2743/2011 foi iniciado em 2011 interrompendo na data da juntada do Termo de Citação
aos autos, voltando a contagem a iniciar-se na data de
15/06/2011, ocorrendo a prescrição em 15/06/2016.
Lado outro, efetivamente quanto ao mérito, consoante
se denota dos autos as irregularidades imputadas ao Sr.
Romualdo Antônio Gaigher Milanese decorre de inadimplência no pagamento das contribuições previdenciárias
ocasionando pagamento de juros, gerando possível dano ao erário.
O Acórdão objurgado trouxe como fundamentação a auwww.tce.es.gov.br

sência de má-fé do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, acolhendo suas razões de justiﬁcativas onde o
mesmo informou que ocorreram duas situações no Município de Boa Esperança no exercício de 2010 que contribuíram para que não fosse cumprido tempestivamente o recolhimento previdenciário.
Esclareceu que houve no exercício de 2010, todos os municípios do Estado do Espírito Santo sofreram déﬁcit orçamentário, em razão de uma queda de arrecadação que
não estava prevista quando da instituição da Lei Orçamentária de 2009, aﬁrmando que no Município de Boa
Esperança teve uma queda de arrecadação no percentual de 15%, gerando diﬁculdades ﬁnanceiras.
Nesse passo, optou para utilizar os recursos em outros
setores como transporte escolar, funcionalismo, saúde
não agindo com intenção ou desídia de cumprir com as
obrigações previdenciárias, restando sua conduta justiﬁcada.
Informou que adotou medidas de austeridade como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, editando o Decreto Municipal nº 4976/2010, surtiram efeito prático
em 2011, anexando vários documentos.
Em sede de recurso, também acrescentou que já no
exercício de 2011 as pendências já foram sanadas, ressalvando que teve as contas aprovadas com ressalvas
nos exercícios de 2010 e 2011 não constando nenhum
apontamento relativos a questão orçamentária em razão
do parcelamento assumido.
Por ﬁm ressaltou que demonstrou, através de documentos apresentados nos autos originais que no período
compreendido entre junho de 2010 e dezembro de 2010
não fez qualquer preterimento, explicando que não deu
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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preferência a pagamento de outras obrigações que não
seriam de importância para a municipalidade em detrimento de outras que teriam uma importância relevada.
Pois bem, o ilustre Relator ao proferir seu voto, com muita propriedade trouxe considerações acerca da alegada queda de arrecadação de receita, onde analisando o
Processo TC 2024/2011 que trata da PCA do exercício de
2010, ressaltou que, de fato, houve um déﬁcit na arrecadação prevista, porém em percentual menor do alegado,
isto é, a queda correspondeu a aproximadamente 3,3% e
não de 15% como aﬁrmado pelo Recorrido.
Com efeito, no atual posicionamento jurisprudencial
dos Tribunais, entende que a Administração Pública está sujeita ao pagamento de multa, de juros e de correção
monetária por atraso na quitação de seus débitos, responsabilizando os gestores públicos pelos pagamentos
dos encargos ﬁnanceiros frutos da falta de pontualidade na quitação de obrigações, determinando que o responsável restitua ao cofre do erário a quantia despendida com tal despesa, por considerar ilegal e ilegítima.
Todavia, nem sempre o atraso no cumprimento de obrigação é motivado pelo gestor da coisa pública, na verdade, numa análise superﬁcial e simplista qualquer pessoa diria que o gestor público é diretamente responsável pelo ressarcimento aos cofres do erário da quantia despendida com encargos ﬁnanceiros consequentes do atraso de pagamento de obrigações, contudo, temos ciência de que a Administração Pública é bastante complexa, envolvendo um conjunto de órgãos e entidades responsáveis pela realização da despesa pública.
É a partir da constatação da complexidade administrativa do setor público, que, para se determinar a responsabilidade do gestor, deverá ser observada a sua atuação

na condução da coisa pública, que nada mais é do que
veriﬁcar a boa-fé ou não na prática de seu ato.
Nessa linha, o voto atacado bem destacou que, no caso concreto, não restou demonstrada a má-fé ou descaso do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, concluindo pela regularidade do ato praticado em razão da queda de arrecadação e adoção de medidas de austeridade
para recompor o orçamento público.
Como bem observado pelo Relator, consta nos autos do
Processo TC 2024/2011 de acordo com as demonstrações contábeis elaboradas pelos técnicos deste Tribunal,
uma queda de arrecadação de receita pelo Município de
Boa Esperança no percentual de 3,3%, entretanto, observo informações no Decreto nº 4.976/2010 constante à ﬂ. 690, que consta informação de queda de receita própria em aproximadamente 15% nos últimos meses
do exercício de 2010, levando ao Município a adoção de
medida de redução de custos produzindo efeitos a partir de 13 de outubro de 2010, o que me permite concluir
que foram feitos estudos prévios para apontar o percentual constante no referido Decreto.
Em artigo retirado da internet pelo noticiário ESBRASIL
datado de 12 de setembro de 2011, assim noticiou:
Os municípios capixabas arrecadaram em 2010 um montante de R$ 119,4 milhões referentes ao Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o que representou um crescimento de 6,6% se comparado com o
ano anterior, quando o valor total foi de R$ 112 milhões.
Os dados são da 17ª edição do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria...
Queda de arrecadação
O levantamento apontou que 23 municípios tiveram rewww.tce.es.gov.br

tração na arrecadação do IPTU. As quedas mais expressivas foram registradas nos municípios de Marilândia (71,3%), Montanha (-63,7%), Alto Rio Novo (-59,5%), Vila
Valério (-46,1%) e Boa Esperança (-39,8%). Desses, Boa
Esperança, Marilândia e Montanha também tiveram as
maiores quedas em termos absolutos no Estado.
“Por ser um imposto cobrado sobre o patrimônio dos
contribuintes, o desempenho da arrecadação do IPTU
sofre maior inﬂuência das deﬁnições políticas e de fatores de ordem administrativa do que de ﬂutuações na atividade econômica. As alterações das alíquotas tributárias, a implantação de políticas de combate à sonegação,
bem como as atualizações no cadastro imobiliário e na
planta genérica de valores do município são ações que
potencializam a arrecadação”, explicou Borges.
Visualizo, ainda, que consta nos autos que o Município
no exercício seguinte (2011) sanou as pendências previdenciárias, conﬁgurando, ao meu sentir, conduta dentro
dos padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, visando adequação do orçamento público ante as diﬁculdades de arrecadação.
Nessa linha de pensamento, ante a presença da boa-fé é
preponderante para excluir a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese da restituição de despesa com encargos ﬁnanceiros decorrentes do atraso de
pagamento de obrigação previdenciária.
DA DESCONVERSÃO:
Feitas as considerações acima, convém rememorar a
Vossas Excelências que o processo original TC 2743/2011
foi de Fiscalização decorrente de Representação, posteriormente convertido em Tomada de Contas em razão
de possível ressarcimento consoante estabelece o artiSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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go 115 da LC 621/12, o que acabou por modiﬁcar sua natureza.
No caso presente, como por mim esposado, a situação
analisada não comporta aplicação de multa e imputação
de débito, acompanhando o entendimento constante do
Acordão atacado, entretanto, observo que não foi feita a
desconversão dos autos, o que entendo tratar de hipótese de erro material, impondo, portanto a retiﬁcação com
vistas a adequação processual pertinente.
Assim sendo, temos que caso o processo tivesse seguido
em sua natureza originária, qual seja, a de Representação, a consequência jurídica para o Recorrido seria a ausência de imputação de responsabilidade. Por outro lado, em processos convertidos em Tomada de Contas, a
deliberação será pelo julgamento das contas, modiﬁcando a situação jurídica a que o ordenador estava exposto
antes da conversão do processo.

RECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS
CONTAS E MULTA AOS RESPONSÁVEIS. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. RETORNAR O PROCESSO À
SUA NATUREZA ORIGINAL DE RELATÓRIO DE AUDITORIA.
AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA MULTA. CIÊNCIA
AOS RECORRENTES.
(...) Voto:
(...)
17. Com base nessas razões, em face da fragilidade dos
argumentos carreados e considerando que restou demonstrado nos autos o referido direcionamento e a responsabilidade dos recorrentes por essa irregularidade, manifestei-me no sentido de que não deviam prosperar os argumentos trazidos pelos recorrentes, motivo
pelo qual inclui o processo na pauta da Sessão do dia
9/11/2011, com proposta de manter o acórdão recorrido, em seus exatos termos.

dência dessa Corte em matéria processual a partir do
Acórdão 1723/2009 - Plenário, no sentido de, afastado
o débito que motivou a conversão dos autos em tomada
de contas especial, conforme ocorreu no presente caso,
“aﬁgura-se medida de melhor justiça o retorno dos autos ao seu status anterior, à evidência de que seria perfeitamente possível aplicar a multa imposta pelo acórdão recorrido no próprio processo de ﬁscalização sem
que isso resultasse no pronunciamento pela irregularidade das contas.”
20. Destarte, inclino-me ao posicionamento em consolidação no Tribunal, com vistas a adotar o encaminhamento sugerido pelo eminente Procurador-Geral. Permanece, no entanto, as razões para manutenção da multa aplicada, em face da ausência de elementos que descaracterizassem o direcionamento da licitação, sendo cogente a alteração do fundamento legal para o art. 58, inciso
II, da LO/TCU.

Nessa linha de intelecção, como está explícito no art.
155 da LC 621/12 que o pressuposto para a conversão
dos autos em Tomada de Contas é a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade que resulte dano ao erário, entendo implícito que, após análise,
identiﬁcando que não há efetivamente dano ao erário,
o Tribunal poderá ordenar a modiﬁcação da natureza do
processo de TCE para a natureza original.

18. Naquela ocasião, contudo, o Procurador-Geral Lucas
Rocha Furtado apresentou considerações que me ﬁzeram retirar o processo de pauta e colher nova manifestação da douta Procuradoria, cujo parecer, reproduzido no
relatório precedente, propôs:
“a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos
pelos Srs. Cristóvão de Melo e William Campos, para, no
mérito, dar-lhes provimento parcial;

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

Outro não tem sido o entendimento do Tribunal de Contas da União, que entende que, se após análise dos autos
convertido em Tomada de Contas, restar concluído que
não ocorreu dano ao erário, deverá o processo retornar
a sua natureza original, vejamos:

b) retornar este processo à sua natureza original de relatório de auditoria, em face da ausência de elementos a
conﬁgurar hipótese contida no art. 47 da Lei 8.443/1992;
e

(Acordão nº 700/2012 – Plenário – TCU)

c) alterar a fundamentação legal da multa aplicada para
o art. 58, inciso II, da LO/TCU.”

1. Julgam-se irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa as contas dos responsáveis por dano ao
erário.

“RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA EM FACE DE INDÍCIOS DE DI-

19. A proposta se fundamenta na evolução da jurispruwww.tce.es.gov.br

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

“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO E AUDIÊNCIA
DOS RESPONSÁVEIS. ACATAMENTO E REJEIÇÃO DE ALEGAÇÕES DE DEFESA. DÉBITO. MULTA.
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2. A demonstração de existência de indício de dano é
pressuposto essencial para constituição de tomada de
contas especial (art. 8º da Lei nº 8.443/1992; art. 1º da
IN TCU nº 56/2007). Quando, em tomada de contas especial, o exame das irregularidades objeto de citação
ou audiência não evidencia indícios de dano ao erário e
conclui-se que remanescem razões para apenação dos
responsáveis com multa prevista no art. 58 da Lei nº
8.443/1992, pode o Tribunal ordenar a modiﬁcação da
natureza do processo (Acórdão nº 1273/2009-Plenário)
ou a constituição de apartado que não tenha a natureza de tomada de contas especial. (Acórdão 1753/2010.
Primeira Câmara)” grifei
Nesse Prisma, entendo que no caso em comento deve haver a “desconversão”, ou o retorno dos autos TC
2743/2011 à sua origem inicial (Representação), eis que
no âmbito deste fora afastados a multa e o débito, não
sendo necessário, portanto, o julgamento das contas do
responsável.

incólume os fundamentos do Acordão TC 162/2017;
DESCONVERTER os autos TC 2743/2011 modiﬁcando sua
natureza para Fiscalização/Representação, em decorrência de erro material constante do Acordão TC 162/2017,
para o ﬁm de ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pelos senhores DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA e ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE excluindo a responsabilidade;
REMETER os presentes autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
DAR ciência aos interessados;
ARQUIVAR após trânsito em Julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
VOTO DE DESEMPATE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Em sentido contrário, manifestou-se o Conselheiro Sérgio Borges, que entendeu que não houve indício de má
fé, que ocorreu perda de arrecadação expressiva no município, à época, além de veriﬁcar que não houve imputação de locupletamento por parte dos gestores.
Acompanhou seu entendimento o Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva.
Tendo em vista o empate de votos, DECIDO por desempatar o julgamento nos seguintes termos:
Em análise dos autos, considero que as medidas apontadas no voto do Conselheiro Sérgio Borges para sanar
as pendências previdenciárias, a verossimilhança da alegação de boa fé e a pesquisa presente no voto que demonstra a queda de arrecadação são argumentos satisfatórios para alinhar meu voto de desempate à divergência e, consequentemente, pela negativa de provimento
ao recurso.
Acompanho, na íntegra, o voto divergente.

Ante o exposto, com vênias ao eminente Relator divergindo do entendimento exarado VOTO no sentido de
que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto
pelo Ministério Público de Contas em face do acórdão TC
162/2016 – Segunda Câmara, que julgou regular a tomada de contas especial no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança e
Prefeitura Municipal de Boa Esperança.

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

O Conselheiro Relator Domingos Augusto Taufner proferiu voto acompanhando a manifestação da área técnica
e do Ministério Público pela manutenção das irregularidades, dando provimento ao recurso.

CONHECER do presente recurso por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar nº
621/2012, como também sua tempestividade;

Sua Excelência refutou o entendimento da defesa de que
houve grave perda de arrecadação no período.

1.1. CONHECER do presente recurso por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar
nº 621/2012, como também sua tempestividade;

Seu entendimento foi acompanhado pelo Conselheiro
em Substituição João Luiz Cotta Lovatti.

1.2. NEGAR PROVIMENTO quanto ao mérito mantendo-se incólume os fundamentos do Acordão TC 162/2017;

III - CONCLUSÃO:

NEGAR PROVIMENTO quanto ao mérito mantendo-se

www.tce.es.gov.br

É como decido.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
1. ACÓRDÃO TC- 829/2018 – 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, em:

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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1.3. DESCONVERTER os autos TC 2743/2011 modiﬁcando sua natureza para Fiscalização/Representação, em
decorrência de erro material constante do Acordão TC
162/2017, para o ﬁm de ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pelos senhores DOMINGOS RAMOS
DE OLIVEIRA SOUZA e ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER
MILANESE excluindo a responsabilidade;
1.4. REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5. DAR ciência aos interessados;
1.6. ARQUIVAR após trânsito em Julgado.
2. Por maioria. Pelo voto-desempate da presidência, que
se alinhou ao voto-vista do senhor conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges. Vencidos o relator, que votou pelo provimento e pela irregularidade, com multa de 1000
VRTE e ressarcimento de 66.480 VRTE, nos termos dos
pareceres técnico e ministerial, no que foi acompanhado
pelo conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti.

Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 04/12/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1066/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08171/2017-9, 08775/2017-3, 11670/2015-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

3. Data da Sessão: 17/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga

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

Interessado: PEDRO COSTA FILHO, ELBERTO GONCALVES
DE SOUZA, CARLOS DONA CARDOSO SOUZA [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)], WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP, MARCELO ALVES NASCIMENTO

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).

Recorrente: CEZAR JOSE DE OLIVEIRA [Fábio Machado
da Costa (OAB: 9704-ES)]

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - EM FACE DO ACÓRDÃO TC 826/2017 PRIMEIRA CÂMARA – INTEMPESTIVO
- NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAR.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Cézar José de Oliveira, Secretário Municipal de Finanças, em face do Acórdão TC826/2017 Primeira Câmara, proferido nos autos do processo TC nº 11670/2015, relativo a Representação em face da Prefeitura Municipal de Ecoporanga.
Referido Acórdão apontou irregularidades na contratação da empresa WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda.-ME, no valor de R$ 116.400,00 (cento e
dezesseis mil e quatrocentos reais), que teve origem na
Tomada de Preços nº 1/2015, condenando os Srs. Pedro
Costa Filho e Cézar José de Oliveira a pagarem multa individual, no valor correspondente de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), e os Srs. Elberto Gonçalves de Souza e Carlos
Doná Cardoso Souza, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme a seguir transcreve-se:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC
11670/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco de julho de 2017,
por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
Afastar a responsabilidade do Sr. Pedro Costa Filho, em
razão da ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e a irregularidade disposta no item 2.3, que trata da
restrição à competitividade do certame gerando direcionamento de licitação;
Acolher as razões de justiﬁcativa apresentadas pelos responsáveis, afastando-se as seguintes irregularidades:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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2.1 Ausência de motivação suﬁciente para a contratação
de assessoria contábil. Base legal: Infringência ao art. 45,
§ 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo (Princípio da Motivação Suﬁciente). Responsáveis: Pedro Costa
Filho e Cezar José de Oliveira.
2.2 Ausência de deﬁnição do objeto de forma precisa,
suﬁciente e clara e ausência de orçamento detalhado em
planilhas de forma a expressar seus custos unitários. Base legal: Infringência ao art. 40, I e X, da Lei nº 8.666, de
21 de julho de 1993. Responsáveis: Pedro Costa Filho e
Cézar José de Oliveira.
2.4 Ausência de nomeação do ﬁscal do contrato e de ﬁscalização nos termos da lei. Base legal: Infringência ao
art. 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93 e Princípio da Segregação das Funções. Responsáveis: Pedro Costa Filho –
Prefeito do Município de Ecoporanga e Cézar José de Oliveira – Secretário Municipal de Finanças.
2.5 Liquidação e pagamento irregular da despesa. Base
Legal: Infringência aos artigos 62 e 63, da Lei nº 4.320/64,
de 17 de março de 1964. Responsáveis: Pedro Cotas Filho e Cézar José de Oliveira e WSimon Ltda-ME
2.7 Substituição de mão-de-obra não contabilizada como
“despesa com pessoal”. Base legal: Infringência ao artigo
18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Responsáveis: Pedro Costa Filho, Elberto Gonçalves de Souza e Marcelo
Alves Nascimento.
3. Rejeitar as razões de justiﬁcativa apresentadas pelos
responsáveis, mantendo-se as seguintes irregularidades:
2.3 Restrição à competitividade do certame gerando direcionamento de licitação. Base Legal: Infringência ao

art. 37, XXI, da Constituição Federal e arts. 3º, § 1º, I e 29
e 30, da Lei nº 8.666/93. Responsáveis: Elberto Gonçalves de Souza e Carlos Doná Cardos Souza;

na Instrução Técnica de Recurso 82/2018, abaixo transcrita:

2.6 Terceirização indevida de atividade típica de servidor
público, burlando o concurso público. Base legal: Infringência ao art. 37, II, da Constituição Federal. Responsáveis: Pedro Costa Filho e Cézar José de Oliveira.

Analisando as condições de admissibilidade do Recurso de Reconsideração, observa-se que a parte é capaz e
possui legitimidade processual.

Após determinação de autuação e apensamento do
recurso aos autos principais, os autos foram encaminhados à Secretaria Geral das Sessões, para análise da
tempestividade recursal, nos termos do Despacho nº
57698/2017-9 (ﬂs. 10).
O setor acima referenciado, conforme Despacho nº
58077/2017-2, informou que o Acórdão foi publicado no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal no
dia 28/08/2017, considerando-se publicado no dia
29/08/2017, vencendo-se o prazo para a interposição
do recurso em 28/09/2017 (ﬂs. 11).
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Recursos e Consultas, que exarou a Instrução Técnica de
Recurso 82/2018, opinando pelo não conhecimento do
presente recurso em razão da ausênica de pressuposto
recursal, pois tendo sido o Recurso protocolizado neste
Tribunal, em 16 de outubro 2017, considera-se o mesmo
intempestivo. (ﬂs. 14 – 17).
O Ministério Público de Contas exarou o Parecer
1577/2018, em consonância com a área técnica (ﬂs. 20).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
www.tce.es.gov.br

“(...) DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Quanto ao interesse recursal, veriﬁca-se, no presente caso, que o recurso adequado seria o Pedido de Reexame
e não o Recurso de Reconsideração, tendo em vista tratar-se de processo de ﬁscalização, nos termos previstos
no artigo 166, da Lei Complementar nº 621/2012, Lei Orgânica desta Corte. Contudo, no caso em exame, entende-se possível à aplicação do Princípio da Fungibilidade
Recursal, que signiﬁca troca/substituição de um recurso
(aquele entendido como cabível pela parte em face do
caso concreto) por aquele considerado adequado pelo
órgão julgador. Mesmo porque, a Lei Orgânica desta Corte de Contas prevê que ao Pedido de Reexame aplica-se,
no que couber, às disposições do Recurso de Reconsideração, explícitas nos artigos 164 e 165, o que corrobora
a viabilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade.
Quanto à tempestividade, no entanto, veriﬁca-se, de
acordo com o Despacho nº 58077/2017-2, da Secretaria Geral das Sessões – SGS, que a notiﬁcação do Acórdão TC 826/2017 foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 28/08/2017, considerando-se publicada em 29/08/2017, nos termos dos artigos
62 e 66, Parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e artigo 5º da Resolução TC nº 262/2013
e vencendo-se o prazo em 28 de setembro de 2017. Assim, tendo sido o Recurso protocolizado neste Tribunal,
em 16 de outubro 2017, considera-se o mesmo intempestivo, faltando, portanto, um dos pressupostos proSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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cessuais.
Por ﬁm, ressalta-se que o ora Recorrente não assinou o
recurso e nem consta dos autos, o instrumento procuratório, conferindo poderes ao signatário da peça recursal,
razão pela qual, considera-se inexistente a sua capacidade postulatória.
CONCLUSÃO
Ante as razões expostas e por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, sugere-se o NÃO CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração, por ausência de
pressupostos recursais.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

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

Interessado: PEDRO COSTA FILHO, ELBERTO GONCALVES
DE SOUZA, WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP, CARLOS DONA CARDOSO SOUZA, MARCELO ALVES NASCIMENTO, CEZAR JOSE DE OLIVEIRA

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

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

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

Procurador: JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA
(OAB: 18957-ES)

1.1 Não conhecer do presente Recurso de Reconsideração, intempestivo, ausência de pressupostos recursais;
1.2 Arquivar os presentes autos.

ACÓRDÃO TC-1239/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processos: 08775/2017-3, 08171/2017-9, 11670/2015-1

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

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

UG: PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga
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CONTROLE EXTERNO – RECURSO – PEDIDO DE REEXAME – PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA – EXERCÍCIO DE 2015 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL –
PREVISÃO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COMPETITIVIDADE NO CERTAME – PROVIMENTO PARCIAL – MULTA – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Luciano Vieira, em face do Acórdão TC-826/2017 Primeira Câmara, proferido nos autos
do processo TC nº 11670/2015, relativo a Representação
em face da Prefeitura Municipal de Ecoporanga.
Referido Acórdão constatou irregularidades na contratação da empresa WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda.-ME, no valor de R$ 116.400,00 (cento e
dezesseis mil e quatrocentos reais), que teve origem na
Tomada de Preços nº 1/2015, condenando os Srs. Pedro
Costa Filho e Cézar José de Oliveira a pagarem multa individual, no valor correspondente de R$ 5.000,00 (cinco
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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mil reais), e os Srs. Elberto Gonçalves de Souza e Carlos
Doná Cardoso Souza, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme a seguir transcreve-se: :
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC
11670/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco de julho de 2017,
por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
Afastar a responsabilidade do Sr. Pedro Costa Filho, em
razão da ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e a irregularidade disposta no item 2.3, que trata da
restrição à competitividade do certame gerando direcionamento de licitação;
Acolher as razões de justiﬁcativa apresentadas pelos responsáveis, afastando-se as seguintes irregularidades:
2.1 Ausência de motivação suﬁciente para a contratação
de assessoria contábil. Base legal: Infringência ao art. 45,
§ 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo (Princípio da Motivação Suﬁciente). Responsáveis: Pedro Costa
Filho e Cezar José de Oliveira.
2.2 Ausência de deﬁnição do objeto de forma precisa,
suﬁciente e clara e ausência de orçamento detalhado em
planilhas de forma a expressar seus custos unitários. Base legal: Infringência ao art. 40, I e X, da Lei nº 8.666, de
21 de julho de 1993. Responsáveis: Pedro Costa Filho e
Cézar José de Oliveira.
2.4 Ausência de nomeação do ﬁscal do contrato e de ﬁscalização nos termos da lei. Base legal: Infringência ao
art. 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93 e Princípio da Segregação das Funções. Responsáveis: Pedro Costa Filho –
Prefeito do Município de Ecoporanga e Cézar José de Oli-

veira – Secretário Municipal de Finanças.
2.5 Liquidação e pagamento irregular da despesa. Base
Legal: Infringência aos artigos 62 e 63, da Lei nº 4.320/64,
de 17 de março de 1964. Responsáveis: Pedro Cotas Filho e Cézar José de Oliveira e WSimon Ltda.-ME
2.7 Substituição de mão-de-obra não contabilizada como
“despesa com pessoal”. Base legal: Infringência ao artigo
18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Responsáveis: Pedro Costa Filho, Elberto Gonçalves de Souza e Marcelo
Alves Nascimento.
3.Rejeitar as razões de justiﬁcativa apresentadas pelos
responsáveis, mantendo-se as seguintes irregularidades:
2.3 Restrição à competitividade do certame gerando direcionamento de licitação. Base Legal: Infringência ao
art. 37, XXI, da Constituição Federal e arts. 3º, § 1º, I e 29
e 30, da Lei nº 8.666/93. Responsáveis: Elberto Gonçalves de Souza e Carlos Doná Cardos Souza;
2.6 Terceirização indevida de atividade típica de servidor
público, burlando o concurso público. Base legal: Infringência ao art. 37, II, da Constituição Federal. Responsáveis: Pedro Costa Filho e Cézar José de Oliveira.
O douto Órgão Ministerial pugna pela reforma do julgado no sentido de serem reconhecidas as seguintes irregularidades:
2.2 Ausência de deﬁnição do objeto de forma precisa,
suﬁciente e clara e ausência de orçamento detalhado em
planilhas de forma a expressar seus custos unitários;
2.3 Restrição à competitividade do certame gerando direcionamento de licitação;
www.tce.es.gov.br

2.4 Ausência de nomeação do ﬁscal do contrato e de ﬁscalização nos termos da lei;
2.5 Liquidação e pagamento irregular da despesa.
Ressarcimento: devolução ao erário municipal do valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais),
equivalente a 13.099,62 VRTE.
Após exame dos autos, proferi a Decisão Monocrática
1/2018 (ﬂs. 22-25), pelo conhecimento do presente recurso e por notiﬁcar os senhores Pedro Costa Filho, Cezar José de Oliveira e a empresa contratada WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda. ME., para apresentação de contrarrazões recursais.
De acordo com informação do Núcleo de Controle de
Documentos (ﬂs. 28), não foi protocolizada nenhuma documentação referente à supracitada decisão.
O Núcleo de Recursos e Consultas se manifestou nos autos por meio da Instrução Técnica de Recurso 81/2018
opinando, no mérito, pelo provimento e consequente reforma do Acórdão TC 826/2017 Primeira Câmara (ﬂs. 33
– 51).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas
1575/2018 – ﬂs. 55).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica de Recurso 81/2018, abaixo transcrita:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

94

ATOS DO PLENÁRIO

“(...) MÉRITO
Quanto ao mérito, alegou o Recorrente, que os fundamentos expostos no Acórdão recorrido, para excluir as
irregularidades descritas nos itens “2.2”, “2.3”, “2.4” e
“2.5” não podem prosperar, conforme as alegações a seguir expostas:
III.1 – Ausência de deﬁnição do objeto de forma especíﬁca, suﬁciente e clara e ausência de orçamento detalhado em planilhas de forma a expressar seus custos
unitários (item 2.2 do Acórdão):
Sobre o item, o Recorrente aﬁrmou que as razões expostas no Acórdão recorrido, para excluir a presente irregularidade foram as seguintes:
As irregularidades aqui apontadas não merecem prosperar, diante da existência de prévia coleta de preços no
mercado, demonstrada com os documentos arregimentados pela defesa. Observo que, quanto ao indício de irregularidade indicado conﬁrmou-se que foi elaborada a
estimativa do valor da contratação, constando essa estimativa apenas do processo licitatório, não tendo sido
transcrito e que o valor estimado para a contratação baseou-se em orçamento realizado com base na média dos
preços pesquisados junto a empresa do mercado, constante do processo licitatório. Na jurisprudência abalizada das Cortes de Contas já se ﬁrmou o entendimento de que as planilhas de quantitativos de preços unitários não constituem elementos obrigatórios do edital,
devendo estar inseridas, contudo, obrigatoriamente no
bojo do processo relativo ao certame, conforme Acórdão 85/2007 e mais recentemente Acórdãos 2965/2011
e 356/2011, todos do TCU-Plenário. Desta forma, na prática, foi explicitado no edital que o critério de julgamento
seria o menor preço global. Ao observar que o orçamen-

to estimativo não foi estabelecido ao nível de detalhamento de quantitativos a preços unitários, resta forçoso concluir que o valor global seria quitado mensalmente em 12 parcelas, que é o prazo de duração do contrato. Entendo que a irregularidade, no caso concreto, não
parece ter prejudicado a formulação de propostas, visto que a estimativa constou do bojo do edital e foi orçada com base em coleta de preços realizada previamente. Nestes termos, embora conﬁrmada a presente ocorrência, divirjo da unidade técnica quanto à sua gravidade, afastando a irregularidade e tomando por erro formal que deverá ser corrigido doravante em futuros certames licitatórios. (grifo nosso).

DADESWEB) ao TCEES, de acordo com a nova norma implantada às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Em suma, segundo o Recorrente, o afastamento desta irregularidade baseou-se no entendimento de inexistência de prejuízos decorrentes da ausência de prévia coleta de preços no mercado pelo Município contratante,
existindo vício meramente formal, uma vez que, segundo esta Corte de Contas, não prejudicou a formulação de
propostas.

Assessoria e orientação técnica aos proﬁssionais do setor de contabilidade e tesouraria para a adequada utilização do PCASP;

Ocorre, no entanto, conforme aduziu o Recorrente, que
o item em exame não é tão inofensivo como pode parecer, a ponto de ser afastado como erro meramente formal. Ao contrário, o referido vício trouxe prejuízos para
a delimitação do objeto a ser contratado e também de
seu preço.
Segundo o Recorrente, o objeto contratual descrito no
edital em exame foi o seguinte:
Contratação de empresa especializada em assessoria e
consultoria contábil, para prestação de serviços à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, de forma a atuar na orientação na elaboração do PPA, LDO,
LOA e participar nos envios de arquivos bimestrais (CIwww.tce.es.gov.br

Ademais, de acordo com o Recorrente, os serviços foram
especiﬁcados da seguinte forma:
Assessoria e orientação técnica aos proﬁssionais da contabilidade geral do Município para adequação às Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
NBCASP;
Assessoria e orientação técnica ao gestor municipal,
quanto a execução orçamentária, emitindo informações
técnicas que possam auxiliar na tomada de decisões;

Assessoria e orientação técnica ao Prefeito Municipal na
tomada de decisões que visem o cumprimento dos limites constitucionais de educação e saúde (SIOPE e SIOPS);
Assessoria e orientação técnica ao gestor municipal, objetivando o cumprimento das metas ﬁscais estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias [sic];
Assessoria e orientação técnica aos técnicos responsáveis pela contabilidade para a correta classiﬁcação dos
fatos contábeis, bem com na interpretação do plano de
contas do Município;
Assessoria e orientação técnica aos responsáveis pela
contabilidade para a remessa on-line dos arquivos CIDADES-WEB, bem como orientação na eliminação das inconsistências geradas;
Assessoria e orientação técnica no envio de toda documentação a todos aos órgãos de controle;
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Assessoria e orientação técnica para o executivo municipal na elaboração do SIOPE – Sistema do Ministério da
Educação) obrigatoriedade anual;
Assessoria e consultoria técnica na elaboração e preenchimento do SISTN (Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação) STN/CEF;
Assessoria na elaboração da LDO;
Assessoria na elaboração da LOA;
Assessoria na elaboração da PCA;
Assessoria e consultoria técnica na elaboração da defesa
e recursos junto ao TCEES, relativos a assuntos contábeis
integrantes da PCA;
Assessoria e preenchimento da LRF (bimestral) e Gestão Fiscal (semestral), obrigatoriedade pelo TCEES, envio através do Sistema disponibilizado no site do TCEES;

Observa-se, que o edital especiﬁcou 17 (dezessete) serviços a serem prestados e, basicamente, todos relacionados com assessoria e orientação, mas sem que fossem
objetivamente deﬁnidos e detalhados.
Segundo o Recorrente, em relação aos itens “a” e “c,”,
por exemplo, (assessoria e orientação técnica aos proﬁssionais da contabilidade geral do município para adequação às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público – NBCASP e para a adequada utilização
do PCASP) como saber o que a Administração pretendia contratar? Seria que o contratado ensinasse o tema
aos técnicos municipais por intermédios de cursos ou,
quando surgissem dúvidas esses deveriam esclarecer? A
questão é pertinente, segundo o Recorrente, já que elaborar um plano de curso tem um custo muito mais alto
do que apenas sanar eventuais dúvidas.

realização de assessoria presencial uma vez por semana
é muito diverso de uma assessoria a ser realizada em todos os dias da semana.
Concluiu assim o Recorrente, que o edital é bastante vago, não permitindo que os licitantes tivessem noção dos
custos para formarem preços compatíveis para os serviços contratados, dando margem a que somente aqueles
que tivessem informações privilegiadas tivessem condições de estimar corretamente o preço, o que constituiria verdadeira barreira à entrada de novos concorrentes.
Segundo ele, a ausência de delimitação clara do objeto,
no caso em exame, impediria que a própria Administração Pública estimasse os custos da contratação, para a
comparação de preços no mercado.

Cronograma físico/ﬁnanceiro

Ademais, conforme alegou o Recorrente, do mesmo modo ocorreu com os itens “k”, “l” e “m” (assessoria na elaboração de LOA, LDO e PCA), faltaram informações acerca das reais necessidades do Município, impossibilitando
a estimativa dos licitantes sobre os custos necessários à
prestação dos serviços, diﬁcultando assim a preciﬁcação.

Ademais, conforme aduziu o Recorrente, o Município
entrou em contato com três empresas: AM Assessoria,
Assessoria Farias e WSimon Assessoria, que baseando-se em experiências anteriores apresentaram os seus
preços. Ocorre que, conforme ressaltou o Recorrente, as
duas últimas empresas supracitadas são as mesmas que
cotaram e venceram os últimos processos licitatórios, realizados pela Prefeitura de Ecoporanga, para o mesmo
objeto (Convites nº 9/2008 e 5/2009 e Tomada de Preços
nº 11/2010 - vencidos pela Assessoria Farias, e Processo de Dispensa nº 2039/2012, Convite nº 4/2013, Tomada de Preços nº 01/2014 e Tomada de Preços 01/2015 vencidos pela WSimon).

Prestar os serviços em estrita conformidade com as especiﬁcações deste instrumento, os quais serão executados preferencialmente na sede da Prefeitura, com carga
horária presencial não inferior a 8 (oito) horas por semana, além de atendimento via internet, conexão, e-mail,
fax, etc.

Conforme aﬁrmou o Recorrente, a única informação que
se teve é que os serviços deveriam ser executados, presencialmente, na sede da Prefeitura, com carga horária
não inferior a 8 (oito) horas por semana, não estando, no
entanto, deﬁnida a carga horária máxima. Mesmo porque, conforme salientou o Recorrente, os custos para a

Conforme observou o Recorrente, apesar de terem enviado seus orçamentos, duas das três empresas sequer
compareceram ao certame, deixando de ocorrer disputa
e vencendo a única que compareceu, a WSIMON, vencedora das contratações para o mesmo objeto, durante os
exercícios de 2012, 2013 e 2014.

Acompanhamento e controle de gastos com pessoal e do
endividamento público, nos termos da Lei Complementar 101/2000;
Orientações para apresentação de documentos contábeis ao TCEES e auxílio em resposta aos atos de notiﬁcação emitidas por esse órgão restritivamente [sic] relativas a área contábil.
Em relação ao cronograma físico e ﬁnanceiro, assim foi
descrito, conforme alertou o Recorrente:

Além disso, segundo o Recorrente, o item “h” (assessoria
e orientação técnica no envio de toda documentação e
todos aos órgãos de controle) é tão impreciso que, conforme argumentou, qualquer estipulação de custo pelo
contratado seria viável.
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Aﬁrmou ainda o Recorrente, que a indeﬁnição do objeto
e a ausência de detalhamento trazem diﬁculdades, inclusive, para a liquidação de despesas, impedindo a Administração de apurar a existência de preços acima do mercado e sua conversão em superfaturamento, o que revela a gravidade do apontamento.
Ademais, nos termos do Enunciado nº 177 do TCU, a deﬁnição precisa e suﬁciente do objeto é regra indispensável para a igualdade entre os licitantes e também para
o atendimento do Princípio da Publicidade, que envolve o conhecimento das informações básicas acerca da licitação.
Segundo o Recorrente, a regra é de observância obrigatória para as licitações de serviços técnicos especializados, conforme expresso no Acórdão nº 220/2007, lavrado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União. Destacou ainda o órgão Ministerial, também com fundamento em jurisprudência do TCU, que a elaboração de orçamentos que estimassem preços unitários, teria por objetivo orientar o julgamento das propostas, com base
em preços vigentes no mercado e a escolha da proposta mais vantajosa, ainda que em uma contratação direta.
Aﬁrmou o Recorrente, por ﬁm, que a presente irregularidade não é meramente formal, mas, ao contrário, tem
natureza grave, uma vez que viola Princípios Constitucionais.
Examinando os argumentos do Recorrente, veriﬁca-se
que, não há dúvidas de que se trata de grave irregularidade e não de mera informalidade. O objeto a ser licitado necessita ser bem limitado, pois ele inﬂuencia tanto a competividade em um processo licitatório, quanto
o controle de preços para que sejam compatíveis com o
mercado. Isso, sem falar em sua importância para a re-

gular liquidação.
No caso em exame, a falta de especiﬁcação do objeto
impediu que se delimitasse objetivamente o que estaria
sendo licitado, permitindo-se que só aqueles que tivessem informações privilegiadas acerca da execução dos
serviços pudessem apresentar preços competitivos, ferindo os Princípios da Igualdade e da Ampla Competitividade.
No caso apreciado, inclusive, conforme foi relatado pelo Órgão ministerial Recorrente, há indícios de que isso
ocorreu, uma vez que as empresas licitantes eram sempre as mesmas, vencendo, inclusive, a única que concorreu, WSimon, que também foi vencedora, durante os
exercícios de 2012, 2013 e 2014.
Além disso, em razão da falta de precisa delimitação do
objeto e preciﬁcação unitária dos itens a serem licitados,
impediu-se o controle desta Corte de Contas, acerca da
compatibilidade dos preços vencedores com o preço de
mercado, o que também traz graves prejuízos aos cofres
públicos, na medida em que permite contratações com
preços incompatíveis aos de mercado.
Por ﬁm, veriﬁca-se que a irregularidade também gera diﬁculdades em relação à futura liquidação das despesas,
tendo em vista a impossibilidade de atestar se os serviços foram prestados, diante da incapacidade de se delimitar o objeto contratual.
Neste sentido, não é possível supor que a presente irregularidade seja meramente formal, sendo, portanto, grave, implicando, inclusive, em graves consequências para a Administração Pública e ferindo Princípios Constitucionais.
Opina-se assim, pela reforma do Acórdão, quanto ao
www.tce.es.gov.br

presente item, mantendo-se a presente irregularidade,
anteriormente rejeitada.
III.2. Restrição à competitividade do certame gerando
direcionamento de licitação (item 2.3 do Acórdão):
Sobre o item, aduziu o Recorrente que foi afastada a responsabilidade do Sr. Pedro Costa Filho, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e a irregularidade disposta no item “2.3” do Acórdão, que trata de restrição à competitividade do certame, gerando direcionamento de licitação.
A motivação da exclusão da irregularidade residiu na
aﬁrmação deste Tribunal de que não seria razoável ao
Prefeito imiscuir-se de todas as licitações, aferindo a regularidade dos itens do edital.
Segundo aduziu o Recorrente, não poderia o gestor responsável alegar falta de conhecimento técnico acerca da
irregularidade tratada, uma vez que, segundo ele, a mesma irregularidade já foi evidenciada em outro processo,
em que ele era o responsável (TC1633/2014), sendo vencedora a mesma empresa, a WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda. ME. (Tomada de preços nº
001/2014)
Mesmo assim, no ano seguinte, conforme aﬁrmou o
Recorrente, em absoluto descaso com os dispositivos
constitucionais e orientações deste Tribunal, foi realizado novo procedimento licitatório (Tomada de preços nº
001/2015), sendo vencedora, mais uma vez a empresa
WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda. ME.
A seguir, o Recorrente transcreveu trechos de ambos os
editais referenciados que trazem as mesmas restrições:
Edital de Tomada de Preços nº 001/2014
7.1.3 – Quanto a regularidade ﬁscal:
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[...] m) Não sendo a empresa licitante sediada no Espírito
Santo, deverá demonstrar sua situação de regularidade
e de quitação perante o CRC e sua origem e apresentar o
registro secundário no CRC do Estado do Espírito Santo.

ﬁssional responsável com Pós-Graduação, com respectivo diploma ou certiﬁcado “lato sensu”, Especializado na
área pública, com duração de 360 (trezentos e sessenta)
horas registrado no MEC.

[...] o) O Atestado de capacidade técnica nominal ao contabilista Responsável, emitido por pessoa jurídica de Direito Público, registrado no CRC (Conselho Regional de
Contabilidade), com respectiva cópia autenticada do
contrato, comprovando no mínimo 12 (doze) meses de
experiência do proﬁssional na área de contabilidade pública.

De acordo com o alegado pelo Recorrente, em outros
processos que tramitaram nesta Corte de Contas, como
por exemplo, o TC 1633/2014, o gestor responsável, o Sr.
Pedro Costa Filho, foi notiﬁcado, junto com outros responsáveis, pela prática de atos irregulares, semelhantes
ao ocorrido nos presentes autos (terceirização de atividades típicas de servidores públicos e cláusulas restritivas de competição) e, como lembrou, coincidentemente, a empresa que se sagrou vencedora foi a mesma de
agora, ou seja, WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda. ME.

[...] f) Comprovação de que a empresa possua proﬁssional responsável com Pós Graduação, com respectivo diploma ou certiﬁcado “lato sensu”, Especializado na área
pública, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas, registrado no MEC.
Edital de Tomada de Preços nº 001/2015
9.1.5. Qualiﬁcação Técnica
9.1.5.1 Certidão de Regularidade Cadastral de Sociedade
emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade CRC-ES
Não sendo a empresa licitante sediada no Espírito Santo, deverá demonstrar sua situação de regularidade e de
quitação perante o CRC de sua origem e apresentar o registro secundário do CRC do Estado do Espírito Santo.
[...] 9.1.5.4. Atestado de capacidade técnica nominal ao
contabilista Responsável, emitido por pessoa jurídica
de direito público, registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com respectiva cópia autenticada
do contrato, comprovando no mínimo 12 (doze) meses
de experiência proﬁssional na área de contabilidade pública.
[...] 9.1.5.5. Comprovação de que a empresa possua pro-

No entanto, conforme mencionou o Recorrente, o Processo TC 1633/14 foi extinto sem julgamento de mérito,
uma vez que o contrato foi cancelado, mas, mesmo assim, foram expedidas recomendações aos gestores para que não promovessem licitações, cujo objeto fosse
coincidente com as competências próprias de servidores públicos e com restrições à competitividade. (Acórdão 319/2014 – Plenário).
A despeito da recomendação, segundo relatou o Recorrente, no ano seguinte, em 2015, o mesmo gestor deﬂagrou novo procedimento licitatório, eivado dos mesmos
vícios, instrumentalizado agora na Tomada de Preços nº
001/2015, vencendo o certame a mesma empresa, WSimon Assessoria, Consultoria, Informática Ltda. ME, a
única empresa que compareceu ao certame.
O Recorrente citando Acórdãos do Tribunal de Contas da
União aﬁrmou a existência de responsabilidade do Prefeito, em razão da demonstração de nexo causal entre
www.tce.es.gov.br

a irregularidade e o comportamento do agente público,
lembrando, inclusive, que a assinatura de contrato não é
ato meramente formal, mas faz lei entre as partes e materializa a responsabilidade entre os participantes. Requereu assim o Recorrente, que permaneça a responsabilidade do gestor no que se refere à restrição à competitividade do certame, gerando direcionamento de licitação.
Examinando as alegações do Recorrente, veriﬁca-se que
ﬁcou demonstrado nos autos, que o agente público responsável, a despeito das recomendações desta Corte de
Contas, nos autos do processo referenciado pelo Recorrente e que tinha objeto idêntico ao ora em análise, praticou as mesmas irregularidades, restringindo a competição por intermédio de exigências previstas no edital, o
que acabou beneﬁciando a mesma empresa, ora vencedora, a WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda. ME.
Veriﬁca-se também, que a responsabilidade do gestor
restou demonstrada, uma vez que foi o mesmo quem
deﬂagrou o procedimento licitatório e assinou os contratos, ainda que advertido por este Tribunal a não realizar
novas licitações com o mesmo objeto e com restrições à
competitividade.
O fundamento desta Corte de Contas de que o gestor,
sendo o Prefeito, não tinha a obrigação de estar a par
de todas as licitações e de todos os itens dos editais de
licitação não pode de modo algum prosperar no presente caso, uma vez que o mesmo já havia sido alertado por
esta Corte, não podendo alegar, portanto, falta de conhecimento.
As recomendações deste Tribunal não podem simplesmente ser ignoradas pelos gestores, que aleguem, posSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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teriormente, que não tinham obrigação de atentar para os mesmos vícios praticados, em especial, quando se
trata de objeto idêntico e que seja vencedora a mesma
empresa.
Opina-se, portanto, para que seja mantida a irregularidade em exame.
III.3 – Ausência de nomeação do ﬁscal do contrato e de
ﬁscalização nos termos da lei (item 2.4 do V. Acórdão):
Acerca do item, aduziu o Recorrente, que o Acórdão recorrido suprimiu a irregularidade constante do item
“2.4” sob os seguintes fundamentos:
Quanto à responsabilização do Prefeito, divirjo da instrução técnica e voto pela exclusão da irregularidade em relação ao mesmo, na esteira dos votos já proferidos por
mim em diversas oportunidades, já que constou expressamente do contrato que a responsabilidade pela designação de ﬁscal seria da Secretaria de Finanças, conforme
item 7.1 [...] Destarte, descabida a responsabilização do
Prefeito no presente caso concreto, ante a ausência de
nexo de causalidade entre a sua conduta e a irregularidade mencionada pela área técnica. Afasto, pois, a irregularidade em relação ao Prefeito, Sr. Pedro Costa Filho.
Deixo, igualmente, de manter a irregularidade quanto ao
Secretário de Finanças vez que em todos os relatórios
colacionados e solicitações de pagamento, é o próprio
Sr. Cézar José de Oliveira quem ﬁrma os documentos, de
modo que entendo já ter sido designado o ﬁscal no próprio bojo do contrato e este era mesmo o Secretário.
Conforme aduziu o Recorrente, não seria possível concordar com o posicionamento ﬁrmado pela Primeira Câmara deste Tribunal, uma vez que além de representar
grave violação à norma legal, conforme se extrai da Sú-

mula nº 001, desta Corte de Contas, ocasionou dano ao
erário, em razão da incorreta liquidação de despesas públicas, nos termos dispostos no item “2.5” do Acórdão.
Conforme mencionou o Recorrente, a Súmula nº 001
deste Tribunal assim dispõe:
Súmula nº 001. A designação do agente responsável pela
ﬁscalização da execução contratual deve ser realizada de
maneira formal, através de ato próprio ou por termo nos
autos do processo inerente à contratação.
O referido entendimento tem origem, segundo aduziu
o Recorrente, em expressa previsão da Lei nº 8.666/93,
que os gestores, Srs. Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal e Cézar José de Oliveira – Secretário Municipal de
Finanças, descumpriram, já que o primeiro foi inerte e o
segundo invocou para si, indevidamente, a responsabilização pela ﬁscalização da execução contratual e a exerceu de forma deﬁciente.
Ademais, segundo aﬁrmou o Recorrente, o item “7.1” do
contrato nº 044/2015 trazia a seguinte previsão:
7.1 O ﬁscal do contrato será indicado no ato da assinatura do mesmo pela Secretaria Municipal de Finanças
e Planejamento, o gestor do contrato será a Secretaria
Municipal de Finanças.
Deste modo, conforme aduziu o Recorrente, o Sr. Pedro
Costa Filho deveria ter demonstrado atuação ativa e zelosa na gestão a ele conﬁada e o Sr. Cézar José Oliveira,
ao atestar a execução dos serviços, não poderia exercer
também o gerenciamento contratual, existindo explícita
cumulação de funções. Além disso, conforme aﬁrmou o
Recorrente, este último gestor, ao realizar a ﬁscalização
da execução contratual, não fez os registros das ocorrências veriﬁcadas, conforme prevê o artigo 67, § 1º, da
www.tce.es.gov.br

Lei nº 8.666/93.
Ao examinar o presente item, veriﬁca-se que o contrato
em exame (nº 44/2015) previu no item “7.1” que o ﬁscal
do contrato deveria ser indicado no ato da assinatura do
contrato. A despeito da previsão, o ﬁscal do contrato não
foi designado, ainda que no ato da assinatura deste pelo
Sr. Pedro Costa Filho, tenha ele se comprometido a fazer.
Ademais, o Sr. Cézar José de Oliveira, gestor do contrato,
assumiu informalmente esta responsabilidade, deixando, contudo, de realizá-la com o zelo esperado, uma vez
que não registrou as ocorrências veriﬁcadas.
O artigo 67, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 assim dispõe:
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e ﬁscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
§ 1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Conforme se pode veriﬁcar, as condutas dos agentes públicos não foram compatíveis com o ordenamento jurídico vigente, já que o Sr. Pedro Costa Filho (Prefeito Municipal) assinou o instrumento contratual que previa a designação do ﬁscal do contrato e não veriﬁcou se essa efetivamente ocorreu.
De outro lado, o Sr. Cézar José de Oliveira (Secretário
Municipal de Finanças) não indicou o ﬁscal do contrato,
embora existisse previsão contratual de que deveria fazê-lo e ainda, assumiu para si tal responsabilidade, sem
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qualquer formalização, deixando, também, de ﬁscalizar
corretamente o contrato, já que não fez as anotações e
registros necessários.

arts. 62 e 63, da Lei 4.320/64 e consequentemente não
há dano ao erário, de modo que afasto a irregularidade
e o ressarcimento.

Observa-se assim, que ambos os gestores referenciados
foram responsáveis pela ocorrência da irregularidade,
não sendo possível falar em responsabilidade apenas do
Secretário Municipal. Ademais, não há que se falar em
vício meramente formal, tendo em vista a gravidade da
mesma, que se conﬁrma, inclusive, pelos danos ao erário por ela causados.

Como relatou o Recorrente, a liquidação, supostamente
realizada acerca dos serviços prestados, foi feita, exclusivamente, com base em relatórios de atividades apresentados pela contratada, que apenas transcreveram os serviços previstos no contrato.

Opina-se assim, pela manutenção da irregularidade, devendo o Acórdão recorrido a restabelecer.
III.4. Liquidação e pagamento irregular da despesa
(item 2.5 do V. Acórdão):
Acerca do item, aﬁrmou o Recorrente, que o Acórdão
ora recorrido excluiu a presente irregularidade, sob os
seguintes fundamentos:
[...] restou demonstrada pela documentação de suporte que os serviços foram executados a tempo e modo,
tendo sido atestados mês a mês pelo gestor do contrato. Da mesma forma, é de fácil constatação que os serviços foram executados, ao se veriﬁcar que parte deles refere-se à preparação e encaminhamento de dados a este Tribunal, a exemplo das prestações de contas bimestrais feitas via CIDADESWEB. O processo TC 4858/2016,
que trata da PCA do exercício de 2015 (quando os serviços foram prestados) revela o encaminhamento dos arquivos, não havendo relatórios de omissão emitidos pela área técnica. DA mesma forma, observa-se quanto ao
exercício de 2016, no processo 4899/2016. Diante da documentação colacionada e das informações extraídas do
e-tcees, entendo que não se conﬁrma a infringência aos

los não prestados, que tenham sido indevidamente atestados. Ao mesmo tempo, em que a liquidação irregular
conduz à responsabilização solidária da empresa beneﬁciada e agente público encarregado do recebimento dos
serviços prestados, conforme Acórdãos do Tribunal de
Contas da União.

Assim, segundo aﬁrmou o Recorrente, a existência de tal
ateste não elide a irregularidade, por falta de prova da
efetiva realização dos serviços prestados à Administração, que deveria ser demonstrada por elementos idôneos, capazes de comprovar, de forma inequívoca, a sua realização.

Concluiu assim o Recorrente, que deve persistir, portanto, a responsabilidade do Sr. Cézar José de Oliveira, que
liquidou a despesa sem evidência documental da realização dos serviços; bem como, da sociedade empresária
WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda. Me,
beneﬁciária da irregular liquidação e também do Sr. Pedro Costa Filho, que ordenou o pagamento das despesas
sem a regular liquidação.

Ademais, conforme alegou o Recorrente, diversamente
do sustentado no Acórdão recorrido, não há nos autos
qualquer informação de que o envio das prestações de
contas bimestrais e anuais foi realizado pela contratada,
o que permite concluir que apenas parte do serviço fora prestado.

Registrou o Recorrente, que não existindo nos autos documentação que comprove a efetiva prestação de serviços, restou incontestável a deﬁciência na liquidação de
despesas, não sendo possível, portanto, afastar o ressarcimento do montante de 13.099,62 VRTE e as demais
sanções.

Acrescentou ainda o Recorrente, em relação às prestações de contas, que nos autos do Processo TC 4899/2016,
foi conservado pela Secex Contas o indicativo de irregularidade atinente à inobservância dos requisitos da Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO, quanto à limitação de empenhos,
podendo-se concluir, que ainda que existisse prova da
efetiva prestação de serviços, que esta teria sido executada de forma deﬁciente.

Examinando os argumentos do Recorrente, observa-se
que o que os gestores denominaram de liquidação foi o
mero ateste formal da prestação de serviços, sem que
observassem de fato, as deﬁciências em suas prestações,
como, até mesmo, a não prestação parcial de serviços
pactuados.

No que se refere aos agentes responsáveis, aﬁrmou o
Recorrente que respondem pelos prejuízos decorrentes
dos serviços executados com deﬁciência e também pewww.tce.es.gov.br

O Recorrente demonstrou pelos elementos constantes
dos autos, que a liquidação não foi efetivamente realizada, já que a prestação dos serviços foi falha e parcial e
tal situação não foi observada pelo liquidante e nem pelo agente que pagou pelos serviços.
Assim, não há nos autos qualquer informação de que as
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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prestações de contas bimestrais e anuais tenham sido
efetivamente realizadas pela contratada, o que permite
concluir que apenas parte do serviço fora prestado. Ademais, há nos autos indicativos de irregularidades atinentes à inobservância dos requisitos da LRF e da LDO, quanto aos empenhos, podendo-se concluir, que ainda que
existissem provas da efetiva prestação de serviços, que
estes teriam sido executados de forma deﬁciente.
O fundamento do Acórdão recorrido, que exclui a irregularidade pela aﬁrmação de regular liquidação não deve
prosperar, tendo em vista que, conforme demonstrou o
Recorrente, esta foi realizada apenas formalmente, com
base em relatórios apresentados pela contratada e não,
efetivamente, com base em documentos que comprovem a efetiva prestação de serviços.
Opina-se assim, pela manutenção da presente irregularidade, devendo o Acórdão recorrido ser reformado, para
o ﬁm, inclusive, de restabelecer as sanções dela decorrente, inclusive, ressarcimento ao erário.
CONCLUSÃO:
Ante todo o exposto, tendo em vista que a admissibilidade recursal foi realizada pelo Relator, conforme Decisão Monocrática nº 00001/2018-9, opina-se, quanto
ao mérito, pelo seu PROVIMENTO, acolhendo o pleito
do Recorrente, para o ﬁm de reformar o Acórdão TC nº
826/2017, lavrado pela Primeira Câmara deste Tribunal
e converter o feito em Tomada de Contas especial, restabelecendo as irregularidades dos itens “2.2”, “2.3”,
“2.4” e “2.5”, e, consequentemente, imputando débito
de 13.099,62 VRTE aos responsáveis, em razão do item
“2.5”, aplicando-lhes ainda multa proporcional ao dano; bem como, considerando-se a gravidade das infrações cometidas, a aplicação aos responsáveis da pena-

lidade de proibição de contratação com o Poder Público Estadual ou Municipal pelo prazo de até cinco anos,
nos termos do art. 141, inciso II, da Lei Complementar
nº 621/2012.

dades referentes à terceirização indevida de atividade típica de servidor público e à presença de cláusulas restritivas de competição, mesmos itens apontados como irregulares na contratação em análise.

Ademais, sugere-se, conforme requerido pelo Recorrente, que seja determinado ao atual gestor, a instauração de procedimento visando à apuração dos valores
pagos a WSimon Assessoria, Consultoria e Informática
Ltda. ME, posteriormente a 19/06/2015, e, constatado
o dano, após esgotadas as medidas administrativas para a sua elisão, seja instaurada a Tomada de Contas Especial, nos moldes do artigo 153, caput e § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal. (...)”

Conforme publicação do Diário Oﬁcial do dia 20/03/2014,
naquela Tomada de Contas a empresa vencedora foi a
sociedade empresária WSIMON Assessoria, Consultoria e Informática Ltda.- ME,

Quanto a aplicação da penalidade de proibição de contratação com o Poder Público Estadual ou Municipal, nos
termos do art. 141, II da LC 621/2012, requerida pelo Ministério Público, é preciso tecer algumas considerações.
O Parquet acertadamente enfatizou a gravidade das irregularidades praticadas ao exarar o parecer de ﬂs. 10341037 no Processo TC 11670/2015 (Tomada de Contas Especial convertida de Representação), cujo Acórdão é objeto do presente recurso.
Apontou a ausência de boa-fé dos responsáveis, indicando que o Processo TC 1633/2014 tratou de representação proposta por Auditores dessa Corte de Contas em
face do Prefeito de Ecoporanga, Pedro Costa Filho, e do
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Elberto Gonçalves de Souza, em razão de possíveis irregularidades no Edital de Tomada de Preços 001/2014, que
objetivava a contratação de empresa especializada em
orientação técnico-contábil.
Os representantes apontaram naqueles autos irregulariwww.tce.es.gov.br

Entretanto, o Processo TC 1633/2014 foi extinto sem
julgamento do mérito, em razão do cancelamento
do Contrato 36/2014 (publicação no Diário Oﬁcial de
27/03/2014). Ocorre que na ocasião, foram realizadas
recomendações aos gestores para que não promovessem licitações cujo objeto fosse coincidente com as
competências próprias de servidores ocupantes de cargo público (Acórdão TC-319/2014 – Plenário).
Apesar das recomendações, no ano seguinte, 2015, foi
deﬂagrado novo procedimento licitatório, eivado dos
mesmos vícios, e instrumentalizado na Tomada de Preços 1/2015, cuja vencedora foi a mesma sociedade empresária WSIMON Assessoria, Consultoria e Informática
Ltda. ME.
Desta forma, ressalto a gravidade da irregularidade descrita no item 2.6 do Acórdão recorrido, no que concerne
ao senhor Pedro Costa Filho, em razão de o gestor, mesmo ciente da recomendação para que não promovesse
licitações cujo objeto fosse coincidente com as competências próprias de servidores ocupantes de cargo público (Acórdão TC-319/2014 – Plenário), ter realizado a
Tomada de Preços 1/2015.
Desta forma, corroboro o entendimento do douto Órgão Ministerial pela aplicação da pena de inabilitação
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ao gestor, senhor Pedro Costa Filho, para o exercício de
cargo em comissão ou função de conﬁança pelo prazo de
3 (três) anos, nos termos do art. 141, II da LC 621/2012.

direcionamento de licitação.

Deixo de aplicar tal penalidade ao senhor Cezar José
de Oliveira, Secretário Municipal de Finanças, em razão de não ter ﬁgurado no polo passivo do Processo TC
1633/2014, onde foi realizada a recomendação.

Responsáveis: Pedro Costa Filho – Prefeito do Município de Ecoporanga/ES.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
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 Dar provimento ao presente Recurso, reformando-se
o Acórdão TC 826/2017 Primeira Câmara, nos seguintes
termos:
1.1 pela manutenção das seguintes irregularidades:

Infringência: art. 37, XXI, da CRFB e arts. 3.º, § 1.º, I, 29
e 30 da Lei 8.666/93.

Elberto Gonçalves de Souza – Presidente da CPL.
Carlos Doná Cardoso Souza – Assessor Jurídico Municipal.
1.1.3 Ausência de nomeação do ﬁscal do contrato e de
ﬁscalização nos termos da lei.
Infringência: art. 67, caput e § 1.º, da Lei 8.666/93 e
Princípio da Segregação das Funções.
Responsáveis: Pedro Costa Filho – Prefeito do Município
de Ecoporanga/ES.
Cezar José de Oliveira – Secretário Municipal de Finanças.
1.1.4 Liquidação e pagamento irregular da despesa.
Infringência: arts. 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

1.1.1 Ausência de deﬁnição do objeto de forma precisa, suﬁciente e clara e ausência de orçamento detalhado em planilhas de forma a expressar seus custos unitários.

Responsáveis: Pedro Costa Filho – Prefeito do Município
de Ecoporanga/ES.

Infringência: art. 40, I e X, da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993.

WSimon Ltda.-ME – empresa contratada.

Cezar José de Oliveira – Secretário Municipal de Finanças.

Responsáveis: Pedro Costa Filho – Prefeito do Município de Ecoporanga/ES.

Ressarcimento: devolução ao erário municipal do valor
de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais),
equivalente a 13.099,62 VRTE

Cezar José de Oliveira – Secretário Municipal de Finanças.

1.1.5 Terceirização indevida de atividade típica de servidor público, burlando o concurso público.

1.1.2 Restrição à competitividade do certame gerando

Infringência: art. 37, II, da CRFB.
www.tce.es.gov.br

Responsáveis: Pedro Costa Filho – Prefeito do Município
de Ecoporanga/ES.
Cezar José de Oliveira – Secretário Municipal de Finanças.
1.2 Por considerar grave a infração cometida pelo responsável, senhor Pedro Costa Filho – Prefeito do Município de Ecoporanga/ES – em razão de o gestor, mesmo
ciente da recomendação para que não promovesse licitações cujo objeto fosse coincidente com as competências próprias de servidores ocupantes de cargo público
(Acórdão TC-319/2014 – Plenário), ter realizado a Tomada de Preços 1/2015.
1.3 por rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Pedro Costa Filho – Prefeito do Município de Ecoporanga/ES – pela prática de ato
ilegal presentiﬁcado nos itens 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, e
em razão do cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário disposta no item 1.1.4, condenando-o solidariamente ao ressarcimento do valor
equivalente a R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), equivalente a 13.099,62 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe
ainda multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), conforme artigo 135, II e III da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 389, II e III do Regimento Interno e ainda proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, por três anos, nos termos
do inciso II do art. 141 da Lei Complementar Estadual
621/2012 e art. 394, II do Regimento Interno.
1.4 por rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Cezar José de Oliveira – Secretário Municipal de Finanças – pela prática de ato ileSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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gal presentiﬁcado nos itens 1.1.1, 1.1.3 e 1.1.5, e em razão do cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário disposta no item 1.1.4, condenando-o solidariamente ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais),
equivalente a 13.099,62 VRTE ao erário municipal, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe ainda multa
pecuniária no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme artigo 135, II e III da Lei Complementar Estadual
621/2012 e art. 389, II e III do Regimento Interno;
1.5 por rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Elberto Gonçalves de Souza
– Presidente da CPL – pela prática de ato ilegal presentiﬁcado nos itens 1.1.2, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe ainda multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00
(quatro mil reais) conforme artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 389, II do Regimento Interno;
1.6 por rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Carlos Doná Cardoso Souza – Assessor Jurídico Municipal – pela prática de ato ilegal presentiﬁcado no item 1.1.2, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, da Lei Complementar 621/2012,
aplicando-lhe ainda multa pecuniária no valor de R$
3000,00 (três mil reais), conforme artigo 135, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 389, II do Regimento Interno;
1.7 por rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas da empresa WSimom Ltda. ME, chamada aos autos na condição de parte interessada, pela fundamentação constante na Instrução Técnica Conclusiva,

em razão do cometimento de infração que causou dano
injustiﬁcado ao erário disposta no item 1.1.4, condenando-a solidariamente ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), equivalente a 13.099,62 VRTE ao erário municipal,
e multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme artigo 135, III da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 389, III do Regimento Interno e ainda proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, por três anos, nos termos do inciso
II do art. 141 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e
art. 394, II do Regimento Interno.
1.8 por determinar, com fundamento no art. 1º, inc.
XVI c/c art. 57, inciso III, ambos da Lei Complementar
nº 621/2012, ao atual Prefeito Municipal de Ecoporanga
que instaure procedimento visando a apuração dos valores pagos à empresa WSimon Ltda. ME em razão do contrato 44/2015, posteriormente a 19/6/2015, e, constatada a existência de dano, após esgotadas as medidas administrativas para ﬁns de ressarcimento, seja instaurada
a devida Tomada de Contas Especial;
2 Tornar sem efeito o item 8 do Acórdão TC 826/2017
Primeira Câmara;
3 Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do procurador Luwww.tce.es.gov.br

ciano Vieira, em face do Acórdão TC 826/2017 proferido nos autos do processo TC 11670/2015, relativo a Representação em face da Prefeitura Municipal de Ecoporanga.
Conforme disposto nos autos, a Secretaria de Finanças e
Planejamento do Município de Ecoporanga promoveu a
contratação de empresa especializada em serviços de assessoria e consultoria contábil, visando a orientação na
elaboração do PPA, LDO e LOA, bem como a participação
nos envios de arquivos bimestral (CIDADESWEB) do município junto ao TCEES.
Em síntese, a instrução processual indicou os seguintes
pontos os quais entende que merecem ser reformados:
item III.1 - ausência de deﬁnição do objeto de forma especíﬁca e de orçamento detalhado de forma a expressar
seus custos unitários; (Item III.2 - Restrição à competitividade do certame gerando direcionamento de licitação;
Item III.3 - Ausência de nomeação do ﬁscal do contrato e
de ﬁscalização nos termos da lei; e Item III.4 - liquidação
e pagamento irregular da despesa.
Com o propósito de me inteirar dos elementos dos autos
e forma um juízo de convicção no processo referenciado,
pedi vista em sessão Plenária, o que me permitiu analisar detidamente as instruções técnicas, as justiﬁcativas
dos responsáveis e o voto encartado pelo relator.
Sendo assim, peço vênia para divergir parcialmente do
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna, de modo que passo
a expor as minhas razões de convencimento.
II FUNDAMENTOS
III.1 Ausência de deﬁnição do objeto de forma precisa,
suﬁciente e clara e ausência de orçamento detalhado
em planilhas de forma a expressar seus custos unitáSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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rios.

pal.

Com relação a ausência de deﬁnição precisa do objeto,
ao contrário do entendimento predominante nestes autos, veriﬁco que o objeto contratual se encontra especiﬁcado no anexo I do edital da Tomada de Preços 1/2015
(Termo de Referência) que originou o termo contratual
44/2015. No citado termo é possível identiﬁcar 17 itens
dispostos nas letras a) a q) que descrevem as atividades
que caberiam ser desenvolvidas pela empresa de consultoria.

Destaco que as propostas foram submetidas à análise
do consultor jurídico que, ao avaliar os respectivos orçamentos entendeu pela regularidade do procedimento.
Deste modo, entendo que o secretário e o prefeito municipal atuaram amparados em decisão do setor de compras, ratiﬁcada pelo presidente da comissão de licitações
e devidamente aprovada pela assessoria jurídica municipal, não atuando com culpa grave ou erro grosseiro em
face do disposto neste item.

Sobre a ausência de orçamento detalhado, observo que
os três orçamentos encartados nos autos consideraram
as 17 atividades previstas no termo de referência para
a elaboração de suas respectivas propostas. Destaco,
que a administração não estabeleceu número mínimo
de consultas, de forma que os orçamentos trabalharam
com a oferta de orientações e consultas limitadas. Por
esta razão, o não estabelecimento de um número máximo de consultas, aliada a previsão de um valor ﬁxo mensal poderia inviabilizar a determinação de valor unitário
para alguns serviços contratados.

Todavia, ressalto que o responsável pela gestão dos recursos está legalmente imbuído no alcance da melhor
contratação ao poder público. Nesse sentido, entendo necessária a previsão da carga horária máxima a ser
cumprida pelos contratantes, de forma expressa nas
contratações de serviço intelectual pela municipalidade,
envidando esforços no sentido de aprimorar os serviços
e melhor atender ao interesse público.

Ademais, a delimitação dos custos unitários em se tratando de contratação de serviço intelectual não é facilmente mensurável, tendo em vista a diﬁculdade em se
estabelecer um valor preciso para cada tipo de consultas
e ou orientações realizadas, cada qual com complexidades e demandas distintas. Logo, a natureza do contrato
e a especiﬁcidade dos serviços, em determinados casos,
diﬁculta a apuração unitária destes custos.
No caso concreto, entendo não ser possível aﬁrmar que
a conduta praticada, consubstanciada nos orçamentos
apresentados, prejudicou a formulação das propostas,
gerando, consequentemente, prejuízo ao erário munici-

Pelo exposto, e com base nas informações do caso concreto, divirjo dos entendimentos apresentados nestes
autos, e voto pelo afastamento da irregularidade.
III. 2 RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE DO CERTAME GERANDO DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO
Consultando os autos veriﬁco que foram incluídas certas
exigências no edital do certame como requisitos de habilitação, os quais teriam restringido o caráter competitivo da licitação, conforme itens a seguir que ordenarei
sequencialmente de “a” a “d”.
Prova de inscrição no Cadastro Municipal, onde será
considerado como prazo de validade, o de 60 (sessenta)
dias a contar da data de sua emissão;
Certidão de Regularidade Cadastral de Sociedade emitiwww.tce.es.gov.br

da pelo Conselho Regional de Contabilidade CRC-ES; a)
Não sendo a empresa licitante sediada no Estado do Espírito Santo, deverá demonstrar sua situação de regularidade e de quitação perante o CRC de sua origem e apresentar o registro secundário do CRC do Estado do Espírito Santo;
Atestado de Capacidade Técnica nominal ao contabilista
Responsável, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público, registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com respectiva cópia autenticada do contrato,
comprovando no mínimo 12 (doze) meses de experiência do proﬁssional na área de contabilidade pública;
Comprovação de que a empresa possua proﬁssional responsável com Pós Graduação, com respectivo diploma
ou certiﬁcado “Lato Sensu”, Especialização na área pública, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas, registrado no MEC.
Conforme disposto acima, o edital realmente previa
cláusulas restritivas, que contrariavam expressamente
os artigos 3º, §1º, I, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
Assim, para a apuração da responsabilidade do administrador público deve-se considerar a análise concreta dos
fatos e a complexidade das ações de gestão. Por esta razão, entendo que o prefeito municipal não responde incialmente pelas inconsistências de atos administrativos
cuja responsabilidade direta é atribuída a seus subordinados.
Nesse sentido, veriﬁco que as cláusulas contidas nesta
contratação já havia passado pela análise do presidente
da CPL e do consultor jurídico, de forma que, a responsabilidade destes servidores, uma vez apurada, teria o condão de afastar a responsabilidade do administrador púSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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blico, em uma primeira leitura.

na Lei 8.666/93.

Sem embargo, no presente caso, entendo que o administrador detinha condições de identiﬁcar as irregularidades apresentadas, sobretudo porque em 2014, sob sua
gestão, o referido gestor foi notiﬁcado para se manifestar nos autos de Representação 1633/2014 interposta
neste TCEES em face da mesma irregularidade, disposta
no edital de Tomada de Preços 1/2014 que estava sendo
realizado a época para a contratação de consultoria contábil. Adiante a peça inicial da Representação, que narrava de forma explicativa, as irregularidades contidas no
edital da Tomada de Preços 1/2014 cancelado pela municipalidade:

t) Comprovação de que a empresa possua proﬁssional
responsável com Pós Graduação, com respectivo diploma ou certiﬁcado Lato Sensu”, Especialização na área
pública, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas, registrado no MEC; [...]

7.1.3- Quanto a regularidade ﬁscal:
m) Não sendo a empresa licitante sediada no Estado do
Espírito Santo, deverá demonstrar sua situação de regularidade e de quitação perante o CRC de sua origem e
apresentar o registro secundário do CRC do Estado do
Espírito Santo.
Veriﬁca-se que além do registro secundário não ser documento elencado na Lei 8.666/93, o mesmo ainda foi
exigido na fase de habilitação, quando a empresa licitante é mera participante do certame, sem a certeza de que
se consagrará vencedora e irá celebrar contrato com o
município.
o) Atestado de Capacidade Técnica nominal ao contabilista Responsável, emitido por Pessoa Jurídica de Direito
Público, registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com respectiva cópia autenticada do contrato, comprovando no mínimo 12 (doze) meses de experiência do proﬁssional na área de contabilidade pública.
Exigência de tempo mínimo de experiência não previsto

Percebe-se que os itens “q”, “t’’, “v”, “x” e “z” trazem exigências de habilitação não previstas na Lei 8.666/93, que
restringem imotivadamente a competitividade, em desacordo com o art. 3°, § 1°, inc. I, da Lei de licitações.
(g.n.)
Em seguida, o Edital da Tomada de Preços nº 001/2015:
9.1.5 Qualiﬁcação Técnica
9.1.5.1 Certidão de Regularidade Cadastral de Sociedade emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade CRC-ES.
a. Não sendo a empresa licitante sediada no Espírito Santo, deverá demonstrar sua situação de regularidade e de
quitação perante o CRC de sua origem e apresentar o registro secundário do CRC do Estado do Espírito Santo.
[...] 9.1.5.4. Atestado de capacidade técnica nominal ao
contabilista Responsável, emitido por pessoa jurídica
de direito público, registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com respectiva cópia autenticada do contrato, comprovando o mínimo 12 (doze) meses de experiência proﬁssional na área de contabilidade pública.
[...] 9.1.5.5. Comprovação de que a empresa possua proﬁssional responsável com Pós-Graduação, com respectivo diploma ou certiﬁcado “lato sensu”, Especializado na
área pública, com duração de 360 (trezentos e sessenta)
horas registrado no MEC. (g.n.)
www.tce.es.gov.br

Sendo assim, o administrador público optou pelo cancelamento do processo, fato que gerou a extinção do processo TC 1633/2014 em razão da perda do objeto, tendo
o TCEES elaborado uma recomendação nos autos acerca do objeto da contratação, conforme se depreende no
Acórdão 319/2014:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1633/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia vinte e sete de maio de dois mil e
quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Extinguir o processo sem julgamento do mérito em razão da perda superveniente do objeto;
2. Recomendar aos atuais gestores da Prefeitura Municipal de Ecoporanga que se abstenham de promover licitações cujo objeto seja coincidente com as competências
próprias de servidores ocupantes de cargo público, sob
pena de se infringir disposições constitucionais atinentes à Administração Pública, em especial a regra do concurso público descrita no inciso II do artigo 37 da CF/88;
[...]
Finalmente, ressalto que o mesmo agente político também já havia sido informado, no processo TC 9039/2013,
da existência de cláusulas restritivas nos certames de sua
administração, tendo sido proferida determinação especíﬁca sobre o tema, por este TCEEES:
ACÓRDÃO TC-1065/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-9039/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPOSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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RANGA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE -VIAÇÃO NORTE LTDA ME
RESPONSÁVEIS - PEDRO COSTA FILHO, ROBERTO FREIRE
E LEONARDO GUIMARÃES
[...]
2. Determinar ao Poder Executivo Municipal de Ecoporanga que observe, para ﬁns de habilitação de licitantes,
os limites ﬁxados nos artigos 27 a 33 da Lei Federal nº
8.666/93, de modo a evitar disposições que comprometem a competitividade do certame, [...]; [g.n.]
Deste modo, ciente da gravidade dos fatos, não poderia
o administrador deixar de se manifestar sobre as cláusulas restritivas, as quais, repito, já eram de seu conhecimento, posto que idênticas ás previstas no certame cancelado pelo próprio prefeito municipal.
Pelo exposto, e especialmente diante das informações
obtidas dos processos TC 1633/2014 e TC-9039/2013 as
quais repercutem diretamente no caso concreto, o prefeito municipal detinha conhecimento da possível ilicitude das exigências, de forma que ao administrador público caberia a avaliação das cláusulas editalícias que haviam sido questionadas na Representação 1633/2014,
não sendo aceitável a alegação de desconhecimento dos
fatos.
Isto posto, acompanho o entendimento exarado nestes
autos pela área técnica, Ministério Público de Contas e
relator para manter a irregularidade bem como a responsabilidade do senhor Pedro Costa Filho prefeito municipal e dos servidores Srs. Elberto Gonçalves de Souza
e Carlos Doná Cardoso Souza, imputando multa individual pecuniária aos responsáveis.

III. 3 AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E DE FISCALIZAÇÃO NOS TERMOS DA LEI
Conforme disposto nos autos, existe a previsão expressa tanto no anexo I da Tomada de Contas 1/2015 quanto no Contrato 44/2015 de que a Secretaria Municipal de
Finanças e Planejamento deveria indicar o ﬁscal no ato
da assinatura do contrato, nos termos da cláusula 7.1 do
termo contratual:
“7.1 O ﬁscal do contrato será indicado no ato da assinatura do mesmo pela Secretaria Municipal de Finanças
e Planejamento, o gestor do contrato será a Secretaria
Municipal de Finanças.” (g.n.)
Assim, uma vez que o termo contratual expressamente
prevê a competência para a designação do ﬁscal para a
Secretaria Municipal, não vislumbro responsabilidade do
Prefeito Municipal, ante a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e a irregularidade mencionada, razão pela qual afasto a irregularidade em relação ao
Prefeito, Sr. Pedro Costa Filho.
Com relação ao secretário municipal, veriﬁco que apesar
da ausência de designação formal do ﬁscal do contrato,
o secretário municipal promoveu o ateste, declarando o
recebimento mensal dos serviços, conforme se veriﬁca
nos relatórios colacionados e nas solicitações de pagamento acostadas aos autos.
Sendo assim, afasto a irregularidade quanto aos senhores Pedro Costa Filho, prefeito municipal e Cezar José
de Oliveira, secretário municipal de ﬁnanças e planejamento.
Todavia, e tendo em vista a importância de que os ritos
formais sejam devidamente cumpridos, a ﬁm de garantir a regularidade procedimental do processo de contrawww.tce.es.gov.br

tação e a observância do princípio da segregação de funções, caberá aos administradores, a adoção de procedimento formal de designação de ﬁscais para os futuros
contratos celebrados pela administração pública.
III. 4 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA
Conforme disposto nos autos, a liquidação de despesas
do contrato 44/2015 foi realizada com base na apresentação mensal de relatórios pela empresa e na nota ﬁscal dos serviços encaminhadas ao secretário de ﬁnanças,
que emitia o despacho administrativo de liquidação de
despesa (ﬂs. 181/225).
A partir destes fatos, entendeu o Recorrente, assim como a área técnica e eminente relator, que o pagamento à
empresa contratada sem a devida comprovação da prestação dos serviços constituiria em irregularidade, decorrente da fragilidade e irregularidade da liquidação de
despesas, devendo, portanto, ser ressarcido.
Contudo, ainda que o procedimento de liquidação não
tenha sido realizado da forma mais adequada, entendo
não ser possível alegar que os serviços contratados não
foram prestados pela empresa.
Nesse contexto, entendo que as atividades contratadas
foram presumidamente consideradas como inexecutadas pela precariedade dos relatórios, muito embora a
prestação dos serviços pudesse ser comprovada através
da veriﬁcação da regularidade dos processos de despesa, da boa gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial
da secretaria municipal da educação, bem como do cumprimento do limites constitucionais e legais da educação
no exercício de 2015 e, sobretudo, pelos atestes apostos pela secretária da pasta nas notas ﬁscais apresentaSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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das para tanto.
Como exemplo destaco a preparação e o encaminhamento de dados realizados pela municipalidade a este
Tribunal, através do envio das prestações de contas bimestrais via CIDADESWEB.
Ressalto também o envio das documentações contábeis
que formaram o processo TC 4858/2016, que trata da
Prestação de Contas Anual do exercício de 2015, encaminhadas no mesmo período em que os serviços de consultoria foram prestados, com os respectivos arquivos,
bem como a inexistência de relatórios de omissão emitidos pela área técnica, o que indica a atuação e prestação dos serviços contratados. Da mesma forma observa-se quanto ao exercício de 2016, no processo 4899/2016.
Ademais, constato que o trabalho desempenhado pela
empresa de assessoria se estende muito além do que está no contrato e prescindem de comprovação material,
pois abarcam ações para a solução de diversos problemas, obrigando ao terceiro contratado a adoção de medidas de ordem técnica e também de orientações para
melhorar a gestão daquele órgão.
Assim sendo, por força do contrato em questão, a ausência destes documentos não pode traduzir em provas de
inexecução do serviço contratado.
Nesse mesmo sentido, entendo que a comprovação dos
serviços contratados por meio do ateste das notas ﬁscais
realizado pelo secretário da pasta envolvida não deve ser
refutado, uma vez que o mesmo tem fé pública, atuou
como ﬁscal dos serviços e detinha a competência para
gerir o contrato, nos termos da cláusula sétima do contrato ﬁrmado (contrato 44/2015 – ﬂs.527/531).
Deste modo, ainda que se entenda que os pagamentos

efetuados realmente pudessem carecer de clareza nos
atestes e na identiﬁcação dos serviços em descompasso
aos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, uma vez
que não foi demonstrada de forma precisa quais serviços
estariam sendo pagos pelo município (pois assim não foi
consignado no objeto contratual), reitero minha posição
adotada em julgados anteriores, nos quais afastei o ressarcimento imputado, por entender que tais falhas não
me parecem suﬁcientes para condenar os responsáveis
à devolução dos valores pagos, conforme imputado pela equipe técnica, inclusive, sob pena de enriquecimento
ilícito, vedado à municipalidade.
Nesses termos, afasto a responsabilidade do senhor Pedro Costa Filho, por entender que o pagamento dos serviços foi realizado com base nas informações apresentadas pelo senhor Cézar José de Oliveira, na qualidade de
ﬁscal do contrato e secretário municipal. Logo, não vislumbro nexo de causalidade entre a conduta praticada
pelo prefeito e o resultado obtido, uma vez que o pagamento foi autorizado com base nas informações apresentadas pelo secretário de ﬁnanças, gestor da referida
pasta.
Do mesmo modo, afasto a responsabilidade da empresa
W Simon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda., e
de aplicar a penalidade de proibição de contratação com
o Poder Público Estadual ou Municipal disposta no artigo
141, II da Lei Complementar 621/2012 aos responsáveis,
pelos fundamentos aqui dispostos.
Acerca da responsabilidade do senhor Cézar José de Oliveira, secretário municipal de ﬁnanças, constam nos autos elementos que demonstram a prestação dos serviços de consultoria e de sua liquidação, razão pela qual,
opto pelo afastamento do ressarcimento do valor de R$
www.tce.es.gov.br

35.200,00 equivalentes a 13.099,26 VRTEs, bem como
da irregularidade disposta neste item.
Todavia, reconheço que a conduta adotada pelo Secretário Municipal de Finanças gerou riscos desnecessários
à municipalidade que, na posição de Secretário Municipal e ﬁscal do contrato, poderia exigir outros documentos, com vistas a aprimorar e subsidiar a liquidação dos
referidos serviços.
III. 5 TERCEIRIZAÇÃO INDEVIDA DE ATIVIDADE TÍPICA
DE SERVIDOR PÚBLICO, BURLANDO O CONCURSO PÚBLICO.
Sobre este item, veriﬁco que o mesmo foi incluído equivocadamente na parte dispositiva do voto do relator,
haja vista que a referida conduta foi considerada irregular por esta Corte de Contas nos termos do Acórdão
826/2017 inserto nos autos TC 11670/2015. Outrossim,
ressalto, que a peça inicial da Representação também
não fez menção ao referido item, razão pela qual, deixo
de analisar o presente item por não ser o mesmo objeto deste recurso.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo parcialmente do
posicionamento técnico e do voto do relator, acompanho em parte o pronunciamento ministerial e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, em:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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III. 1 Dar PROVIMENTO PARCIAL ao presente Recurso,
reformando-se o Acórdão TC 826/2017 Primeira Câmara,
nos termos expostos adiante, mantendo os demais itens
do Acórdão recorrido:
III. 1.1 REJEITAR as alegações apresentadas pelo Recorrente, mantendo a decisão disposta no Acórdão
826/2017, para afastar o indício de irregularidade consubstanciado nos seguintes itens:
III.1.1.1 Ausência de deﬁnição do objeto de forma precisa, suﬁciente e clara e ausência de orçamento detalhado em planilhas de forma a expressar seus custos unitários (item III.1 da ITR);
III.1.1.2 Ausência de nomeação do ﬁscal do contrato e
de ﬁscalização nos termos da lei (item III.3 da ITR);

al prefeito municipal e ao Secretário Municipal de Ecoporanga que promova:
III. 3.1. o aprimoramento do processo de liquidação de
despesas, por meio da adoção de mecanismos mais efetivos e transparentes, nos termos do artigo 63, III, da Lei
4.320/1964, tais como o ateste de servidores, o registro
do número de atendimentos efetivamente realizados pela consultoria nos respectivos setores, a comprovação da
presença do consultor na prefeitura municipal, o registro
de consultas e orientações por correio eletrônico, através da juntada de trabalhos desenvolvidos pela consultoria;

IIII.1.1.3 Liquidação e pagamento irregular da despesa
(item III.4 da ITR);

III. 3.2. a designação formal dos ﬁscais dos contratos celebrados pela administração pública, a ﬁm de garantir a
regularidade procedimental e a observância do princípio
da segregação de funções.

III.1.2 ACOLHER as alegações apresentadas pelo Recorrente mantendo-se as seguintes irregularidades:

III. 4 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.

III.1.2.1 Restrição à competitividade do certame gerando direcionamento de licitação (item III.2 da ITR), em face do senhor Pedro Costa Filho, Prefeito do Município
de Ecoporanga;

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

III. 2 Nos termos do inciso art. 135, II da Lei Complementar 621/2012 e artigo 389, II do Regimento Interno, aplicar MULTA individual ao senhor Pedro Costa Filho, Prefeito do Município de Ecoporanga no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) e acréscimos legais, a ser atualizada nos termos do art. 135, §3º e artigo 138 da Lei Complementar 621/2013, tendo em vista a manutenção da
irregularidade tratada no item III.2 deste voto;
III. 3 DETERMINAR, com fundamento do artigo 1º, XVI
c/c artigo 57, III, da Lei Complementar 621/2012 ao atu-

Conselheiro
ACÓRDÃO TC-1239/2018 – PLENÁRIO
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas, em:
1.1 Dar PROVIMENTO PARCIAL ao presente Recurso, reformando-se o Acórdão TC 826/2017 Primeira Câmara,
nos termos expostos adiante, mantendo os demais itens
do Acórdão recorrido:
1.1.1 REJEITAR as alegações apresentadas pelo Recorrenwww.tce.es.gov.br

te, mantendo a decisão disposta no Acórdão 826/2017,
para afastar o indício de irregularidade consubstanciado
nos seguintes itens:
1.1.1.1 Ausência de deﬁnição do objeto de forma precisa, suﬁciente e clara e ausência de orçamento detalhado em planilhas de forma a expressar seus custos unitários (item III.1 da ITR);
1.1.1.2 Ausência de nomeação do ﬁscal do contrato e
de ﬁscalização nos termos da lei (item III.3 da ITR);
1.1.1.3 Liquidação e pagamento irregular da despesa
(item III.4 da ITR);
III. 1.2 ACOLHER as alegações apresentadas pelo Recorrente mantendo-se as seguintes irregularidades:
1.1.2.1 Restrição à competitividade do certame gerando direcionamento de licitação (item III.2 da ITR), em face do senhor Pedro Costa Filho, Prefeito do Município
de Ecoporanga;
1.2 Nos termos do inciso art. 135, II da Lei Complementar
621/2012 e artigo 389, II do Regimento Interno, aplicar
MULTA individual ao senhor Pedro Costa Filho, Prefeito do Município de Ecoporanga no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) e acréscimos legais, a ser atualizada nos
termos do art. 135, §3º e artigo 138 da Lei Complementar 621/2013, tendo em vista a manutenção da irregularidade tratada no item III.2 deste voto;
1.3 DETERMINAR, com fundamento do artigo 1º, XVI c/c
artigo 57, III, da Lei Complementar 621/2012 ao atual
prefeito municipal e ao Secretário Municipal de Ecoporanga que promova:
1.3.1. o aprimoramento do processo de liquidação de
despesas, por meio da adoção de mecanismos mais efetivos e transparentes, nos termos do artigo 63, III, da Lei
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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4.320/1964, tais como o ateste de servidores, o registro
do número de atendimentos efetivamente realizados pela consultoria nos respectivos setores, a comprovação da
presença do consultor na prefeitura municipal, o registro
de consultas e orientações por correio eletrônico, através da juntada de trabalhos desenvolvidos pela consultoria;
1.3.2. a designação formal dos ﬁscais dos contratos celebrados pela administração pública, a ﬁm de garantir a
regularidade procedimental e a observância do princípio
da segregação de funções.
1.4 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto vista do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Parcialmente vencido o Conselheiro, Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que votou por dar provimento, conversão em TCE, irregular, ressarcimento solidário de 13.099,62 VRTES e multas individuais, sem imputar proibição de contratação.
3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recur-

so, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 04/12/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1215/2018 – PLENÁRIO
Processos: 11146/2015-2, 03909/2016-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: Secretaria de Estado da Saúde - SESA
Responsável: JOSE TADEU MARINO, DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS, RICARDO DE OLIVEIRA, PABLO RODNITZKY
Procuradores: EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB:
12122-ES), ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES)
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EMENTA: FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – EXERCÍCIOS DE 2014, 2015
E 2016 – ACOLHER AS RAZÕES DE DEFESA - AFASTAR A
APLICAÇÃO DE MULTA E DE DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
1 – RELATÓRIO:
Tratam os autos de representação, com pedido de provimento liminar cautelar formulada pelo Ministério Público Especial de Contas com objetivo de apurar possíveis
irregularidades na contratação e manutenção de servidores temporários para exercer funções típicas de servidores públicos efetivos, mesmo diante da existência de
candidatos aprovados em concurso público e vagas disponíveis para o provimento dos cargos públicos de Assistente Social, Biólogo, Enfermeiro, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Médico, Nutricionista, Odontólogo, Cirurgião Bucomaxilofacial, Técnico em Enfermagem, Psicólogo, Técnico em
Imobilização Ortopédica, Técnico em Necropsia, Técnico
em Órtese e Prótese, Técnico em Radiologia e Terapeuta Ocupacional.
Nela, o Órgão Ministerial aﬁrma que mesmo após a homologação do concurso público Edital SEGER/SESA nº
5/2013, ocorrida em 31/10/2013, a Secretaria de Saúde prosseguiu com nomeação de servidores temporários até mesmo sem realizar processo seletivo (exercícios 2014 e 2015).
Encontra-se em apenso o Processo TC 3.909/2016, referente a denúncia proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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cujo objeto complementa o contexto fático delineado no
presente feito ao aﬁrmar que por meio do Processo Seletivo SESA - Edital nº 070/2016, foram realizadas contratações temporárias em desconformidade com a CRFB/1988 no exercício de 2016.

Lei Orgânica desta Corte (Lei Complementar Estadual n.

Por meio da Decisão TC 6286/2015, este Plenário decidiu conhecer a representação em tela; indeferir a medida cautelar requerida, bem como, determinar a tramitação dos autos sob o rito ordinário.

30 (trinta) dias, apresentem razões de justiﬁcativa, bem

Na sequência, colhidos documentos junto às Secretarias
de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) e da Saúde (SESA), foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 850/2017,
com base na qual a Decisão TC 3241/2017 que, por
maioria, decidiu:
INDEFERIR A CAUTELAR proposta quanto à abstenção de
abrir processo seletivo simpliﬁcado para contratação de
servidores temporários;
INDEFERIR A CAUTELAR proposta quanto à suspensão
dos efeitos do inciso IX do artigo 4º, do Decreto Estadual 4.057-R/2017;
INDEFERIR A CAUTELAR quanto à determinação ao Governador do Estado para que deixe de prever, caso sejam
editados novos decretos de contenção e qualiﬁcação de
gastos, norma que suspenda a realização de concursos
públicos para provimento de cargos efetivos;
NOTIFICAR o Procurador Geral do Estado, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste quanto à possibilidade de se negar exequibilidade ao inciso IX do artigo 4º,
do Decreto Estadual 4.057-R/2017, em virtude de possível inconstitucionalidade por desatendimento ao disposto nos incisos II do art. 37, da CF/88, nos termos da
Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal e art. 176 da

621/2012);
5. CITAR os responsáveis descritos no quadro adiante, nos termos dos artigos 56, II da Lei Complementar
621/2012 e 157, III , do RITCEES, para que, no prazo de
como documentos que entenderem necessários, em
razão dos achados de auditoria apontados, alertando
quanto à possibilidade de aplicação de multa:
RESPONSÁVEL
Ricardo de Oliveira: Secretário de Estado de Saúde
Dayse Maria Oslegher Lemos:
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
José Tadeu Marino: Secretário de Estado de Saúde
Pablo Rodnitzky: Secretário
de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Ricardo de Oliveira: Secretário de Estado de Saúde;
Dayse Maria Oslegher Lemos:
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
José Tadeu Marino: Secretário de Estado de Saúde
Pablo Rodnitzky: Secretário
de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Ricardo de Oliveira: Secretário de Estado de Saúde;
Dayse Maria Oslegher Lemos:
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos

ACHADO DE AUDITORIA
3.1 Contratação e renovação
de contratos de servidores
temporários fora das hipóteses de excepcionalidade exigidas pela CF/88 e contratação de servidores sob vínculos
temporários em detrimento à
nomeação de servidores efetivos aprovados em concurso
público então vigente.
3.2 Contratações e renovações de contratos de servidores temporários sem processo seletivo prévio, sem ampla
divulgação e em afronta aos
princípios da impessoalidade
e da isonomia
3.3 Contratação irregular de
servidores temporários em
detrimento à realização de
concurso público para atendimento de necessidade permanente do Estado.

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas defesas, sendo os autos encaminhados à Secretaria de
www.tce.es.gov.br

Controle Externo de Previdência e Pessoal que após análise, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 742/20187, com a seguinte proposta de encaminhamento, in verbis:
Levando em consideração as análises aqui procedidas e
as motivações adotadas nestes autos, sugere-se não acolher as razões de justiﬁcativas apresentadas, mantendo-se as irregularidades e o rol de responsáveis como apresentadas na ITI 850/2017, com aplicação de multa na
proporção de sua culpabilidade, nos termos dos arts. 1º,
XXXII, 131, 134 e 135, II da Lei Complementar 621 de 8
de março de 2012.
Ainda, e considerando que a mesma Secretaria Estadual
continua deﬂagrando processos seletivos em desconformidade com as orientações desta Corte, a ﬁm de cumprir sua missão constitucional, sugere-se que esta Casa,
na linha dos precedentes citados, determine ao órgão jurisdicionado:
1. Com estabelecimento de prazo, para substituir os contratados temporários que ocupam cargos de necessidade permanente por pessoal efetivo, devidamente aprovado em concurso público;
2. Que se abstenha de contratar de forma diversa que
não seja a regra constitucional, ou seja, mediante prévia aprovação em concurso, ressalvados o provimento de cargos em comissão e funções de conﬁança e a
contratação temporária, nos estritos casos de excepcional interesse público e necessidade temporária, mediante processo seletivo, nos termos do art. 37,incisos
II, V e IX da Constituição Federal;
3. Que na excepcionalidade de realização de processo
seletivo, que este contenha, nesta ordem, provas de coSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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nhecimentos, conforme a natureza do cargo, seguida de
análise de títulos dos candidatos;
4. Que no edital do processo seletivo constem os conteúdos programáticos aos quais os candidatos serão submetidos à avaliação;
5. Que no edital do processo seletivo constem os critérios isonômicos e objetivos de análise dos títulos dos
candidatos;
6. Que após a publicação do edital do processo seletivo
seja dada publicidade quanto aos membros integrantes
da banca examinadora.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, constata a
inexistência de qualquer suporte legal para a responsabilização dos Secretários de Estado de Gestão e Recursos
Humanos, Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos e Sr. Pablo
Rodnitzky e, diante disso conclui:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja julgada PROCEDENTE a presente representação,
na forma dos arts. 94, 95, inciso II, e 99, § 2°, da LC n.
621/2012, para:
1.1 – com espeque no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012
c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, cominar multa pecuniária a Ricardo de Oliveira;
1.2 – nos termos do art. 1°, inciso XVI, e 87, inciso VI, da
LC n 621/2012, expedir as determinações sugeridas pela
SecexPrevidencia à ﬂ. 757 da Instrução Técnica Conclusiva 00742/2018-7, monitorando-as na forma do art. 194
e segs. do RITCEES; e
2 – sejam reputados regulares os atos praticados por
Dayse Maria Oslegher Lemos e Pablo Rodnitzky.
É o Relatório.

- DAS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

transcritos, in verbis:

2.1 – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: ATENDIMENTO (DECISÃO TC 6286/2015)

Dec. 3.755-R/2015, “art. 2º. Fica suspensa a prática dos
seguintes atos: (...) IX – a realização de novos concursos
públicos para provimento de cargos efetivos”.

Inicialmente, importante ressaltar a legitimidade do representante por força das disposições contidas no inciso II do § 1º do art. 99 da Lei Complementar 621/2012;
bem como, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da representação, ex vi dos incisos I a IV do art.
94 da mesma lei, razão pela qual este Plenário decidiu
conhecer a representação em tela, conforme Decisão TC
6286/2015.
2.2 - DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE: NÃO
ACOLHIMENTO
Em primeira análise se apresenta questão relacionada à
possível inconstitucionalidade de alguns decretos estaduais relacionados a atos deliberativos envolvendo concursos públicos para provimento de cargos efetivos no
Poder Executivo do Estado do Espírito Santo face às normas previstas no artigo 37, inciso II, da CRFB/1988.
Isso porque, a SecexPrevidência, em análise preambular
(Instrução Técnica Inicial nº 59/2017-5) promoveu questão incidental diante da possibilidade de inconstitucionalidade no enunciado normativo contido nos Decretos
3.755-R/2015, 3.922-R/2016 e 4.067-R/2017, artigos 2°,
IX, 12, IX e 4°, IX, respectivamente, por entender existir
correlação direta entre os decretos e a conduta dos responsáveis de lançar editais de preenchimento de cargos
por designação provisória, apontando uma possível desconformidade em face ao referido preceito Constitucional.
Em outras palavras, tais decretos teriam violado o art.
37, II, da CRFB/1988, cujos dispositivos seguem abaixo
www.tce.es.gov.br

Dec. 3.922-R/2016 “art. 12. Ficam mantidas as suspensões dos seguintes atos: (...) IX – a realização de novos
concursos públicos para provimento de cargos efetivos”.
Dec. 4.067-R/2017 “art. 4º Ficam mantidas as suspensões dos seguintes atos: (...) IX – a realização de novos
concursos públicos para provimento de cargos efetivos”.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência e, também, ao seguinte: (...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
Compulsando os autos, observo que a questão suscitada em sede de preliminar foi efetivamente analisada em
última análise pela própria SecexPrevidência; que ainda
houve por bem informar em sua ITC que o Gestor apontado como responsável, Sr. Paulo Cesar Hartung Gomes,
Governador do Estado está sendo representado neste
feito pelo Procurador Geral do Estado, Sr. Alexandre Nogueira Alves.
Com efeito, o Sr. Alexandre Nogueira Alves apresentou
as seguintes justiﬁcativas:
Em caráter preliminar, cumpre salientar que o ato norSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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mativo objeto da Instrução Técnica Inicial n. 00850/20176 é ato secundário, infralegal, meramente I regulamentar, logo, incapaz de ofender, de forma direta, o texto
constitucional, resultando dao. a inadequação da sujeição de seu conteúdo ao controle de constitucionalidade, até mesmo, incidental. Em face dessa sua natureza, a
crise que pode suscitar é de legalidade, jamais de constitucionalidade, de modo a patentear a improcedência da
questão prejudicial ventilada pela área técnica dessa Colenda Corte de Contas.
A tentativa de extrair a inconstitucionalidade do ato infralegal hostilizado a partir de uma leitura contextualiza
de um “conjunto de atos concatenados” do Poder Público não denota outra coisa senão a arguição de inconstitucionalidade meramente reﬂexa e indireta, impossível,
então, de ser obtida.
Inconstitucionalidade haveria se autorizasse a contratação temporária independentemente da observância dos
requisitos legais e/ou constitucionais, o que não é verdade. Disso resulta a sua higidez, porquanto inexistente incompatibilidade de seu teor normativo com o texto constitucional.
(...) cumpre reaﬁrmar que os decretos estaduais que suspenderam a realização de concursos públicos não violam
nenhum dispositivo constitucional (nem as regras concernentes ao concurso público, nem as relativas a contratos temporários). Foram eles editados com base nos
poderes inerentes ao Chefe do Poder Executivo para organizar e conduzir a Administração Pública (art. 84, inciso VI, da CR/88), tendo por pano de fundo desse agir estatal, além da crise econômica, o alerta emitido pelo Tribunal de Contas em virtude de o percentual da despesa
total com pessoal ter atingido ~ I limite prudencial pre-

visto na Lei de Responsabilidade Fiscal. i I Trata-se de matéria interna corporis, que não pode, nem deve ser objeto de controle de constitucionalidade.
(...)
Não se pode perder de vista que o próprio Tribunal de
Contas determinou que o Estado do Espírito Santo ﬁzesse a realização de um estudo atuarial do Fundo Financeiro (previdenciário) para os próximos 75 (setenta e cinco)
anos para o planejamento de politica de pessoal, sendo
que eventual determinação pela realização ele concurso
público, com a declaração ele inconstitucionalidade elo
decreto que suspende novas nomeações, implicaria violação à própria decisão pretérita dessa Colenda Corte.
Por sua vez, ressaltando a competência deste Tribunal
de Contas para, no exercício de suas atribuições, pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de leis e atos do poder público, a Instrução Técnica Conclusiva 742/2018-7
fez a seguinte análise e constatação, in verbis:
ANÁLISE
No regimento pátrio, após o advento da Constituição Federal de 1988, o controle da constitucionalidade concentrado é exclusivamente realizado pelo Poder Judiciário,
sendo deste o Supremo Tribunal Federal a última instância recursal no assunto, como bem apontado nas justiﬁcativas apresentadas.
O controle difuso de constitucionalidade pode e deve ser
exercido por Tribunais de Contas, conforme Súmula 347
do STF e previsão do artigo 176 da Lei Complementar n°
621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo).
Assim, esta Corte de Contas é competente para apreciar
o presente Incidente de Inconstitucionalidade e afastar
www.tce.es.gov.br

a aplicação do dispositivo questionado com base em tal
análise.
A ITI aponta uma suposta inconstitucionalidade dos dispositivos art. 7° do Decreto Estadual n° 3.755-R/15; art.
14 do Decreto Estadual n° 3.922-R/16; art. 6° do Decreto
Estadual n° 4.057-R/16, ao proibir a realização de novos
concursos públicos para ocupar cargos efetivos, diante
da necessidade de continuidade de prestação do serviço público, elegeria como regra de contratação para o
serviço público a contratação temporária, burlando a regra do Constitucional de investimento em cargo público por meio do concurso público, como forma prioritária (art. 37, II CF).
No entanto, conforme apontado pelo Procurador Geral do Estado, os referidos Decretos não proíbem a realização de novos concursos públicos para ocupação de
cargos efetivos, apenas os suspende momentaneamente. Neste sentido, assiste razão ao defendente da norma quando aﬁrma que não se encontra afronta direta ao
texto constitucional.
De fato é prudente que realização de novos concursos
públicos seja feita de forma responsável por partes dos
gestores frente à necessidade de regulação das contas
públicas. Por outro lado, como aﬁrma a ITI, não ﬁca o
gestor autorizado, em razão da queda da arrecadação do
Estado, a alterar a forma de provimento de cargos públicos constitucionalmente estabelecida.
A fundamentação da arguição de inconstitucionalidade
caminhou no sentido de demonstrar que o Estado determinou cautela na realização de concurso e não determinou a mesma cautela na contratação de temporários,
tanto que manteve, até mesmo na vigência de tais decretos, altíssimo quantitativo de pessoal provido de forSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ma irregular. Todavia, a não observância da forma de
provimento constitucional detectada nesta ﬁscalização
não está diretamente relacionada com a norma atacada, já que a mesma não proíbe a realização de concurso público, apenas a suspende, não havendo que se falar, pois, em inversão da regra constitucional prevista no
art. 37, II da CF.
Assim sendo, afasta-se a arguição na presente Instrução
Técnica Conclusiva, da inconstitucionalidade do art. 7°
do Decreto Estadual n° 3.755-R/15, art. 14 do Decreto
Estadual n° 3.922-R/16 e art. 6° do Decreto Estadual n°
4.057-R/16, uma vez que não transgrediram diretamente o art. 37, I da Constituição da República.
Não merecem reparos a análise conclusiva da área Técnica e o Parecer Ministerial acerca da questão.
Neste sentido, acertadamente cuidou a mesma SecexPrevidência em sua instrução técnica conclusiva
742/2018-7 de afastar a arguição de inconstitucionalidade do art. 7° do Decreto Estadual n° 3.755-R/15, art. 14
do Decreto Estadual n° 3.922-R/16 e art. 6° do Decreto
Estadual n° 4.057-R/16, tendo em vista que esses dispositivos, conforme largamente restou demonstrado, não
transgrediram diretamente as disposições do art. 37, II,
da CRFB/1988.
Desse modo, pelas razões acima expostas, proponho decisão no sentido de não acolher o incidente de inconstitucionalidade suscitado.
- DO MÉRITO
As questões principais extraídas da instrução processual foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal nos itens 3.1. Contratação e
renovação de contratos de servidores temporários fora

das hipóteses de excepcionalidade exigidas pela CF/88 e
contratação de servidores sob vínculos temporários em
detrimento à nomeação de servidores efetivos aprovados em concurso público então vigente (base legal: art.
37, caput, II, IX da CF/88. Art. 32, II e IX da Constituição
do Estado do Espírito Santo); 3.2. Contratações e renovações de contratos de servidores temporários sem processo seletivo prévio, sem ampla divulgação e em afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia (base
legal: art. 37 da CF/88, art. 3º das Leis Complementares
Estaduais nº 502/2009 e 809/2015) e 3.3. Contratação irregular de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público para atendimento de necessidade permanente do Estado (base legal: art. 37,caput,
II, IX da CF/88. Art. 32, II e IX da Constituição do Estado
do Espírito Santo), conforme ITC 742/2018-7, às folhas
724/757.
Passo a detalhar:
Contratação e renovação de contratos de servidores
temporários fora das hipóteses de excepcionalidade exigidas pela CF/88 e contratação de servidores sob vínculos temporários em detrimento à nomeação de servidores efetivos aprovados em concurso público então vigente (Base legal: art. 37,caput, II, IX da CF/88. Art. 32, II e
IX da Constituição do Estado do Espírito Santo).
Responsável: Ricardo de Oliveira-Secretário de Estado
de Saúde (2015-2016)
Conduta: Omitir-se do dever de nomear servidores efetivos e prover os cargos públicos vacantes existentes ofertados através do Edital SEGER/SESA nº 05, publicado em
21 de fevereiro de 2013. Dessa forma, permitiu que o
prazo de vigência do referido certame se encerrasse sem
que houvesse o provimento das vagas ofertadas, mesmo
www.tce.es.gov.br

diante de candidatos aptos a ocuparem os cargos ofertados. Por outro lado, nomeou e renovou contratos de servidores temporários a ﬁm de exercerem atividades permanentes do Estado.
Colhe-se da instrução processual que o Sr. Ricardo de Oliveira apresentou suas razões e documentos às ﬂs. 589667 destes autos, onde endossa a manifestação da Gerência de Recursos Humanos ao aﬁrmar que a competência para realização de todos os procedimentos a respeito dos quais foi citado é dessa Gerência, em razão da
Portaria 003-R de 12/02/2015. Vejamos:
Visando cumprir os programas de Governo e assim promover ações e serviços públicos de saúde de maneira eﬁciente e comprometida com o bem-estar público,
o Mapa da Estratégia da SESA 2015-2019, e as Orientações Estratégicas do período 2015-2018 do Governo do
Estado, contemplam a ampliação da rede hospitalar como um dos projetos prioritários.
A ampliação de cunho assistencial inclui abertura de
90 (noventa) leitos de retaguarda e 14 (quatorze) leitos
de terapia intensiva e semi-intensiva no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória; 116 (cento e dezesseis) novos leitos no Hospital Dório Silva; Construção da nova
Central de Distribuição de Medicamentos, dentre outros
projetos de reestruturação da rede assistencial, restando, pois, evidente o aumento no volume de trabalho,
justiﬁcando assim a necessidade do aumento de mão-de-obra técnica especializada para efetivação dos serviços que serão oferecidos à população do Estado do
Espírito Santo.
Referidas contratações encontram respaldo na Lei Complementar no 809/2015, e estão fundamentadas por se
tratar de excepcional e relevante in teres se público.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Em sua análise, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal constata que a defesa do Secretário
de Estado da Saúde nos exercícios de 2015 e 2016 não
apresentou razões que justiﬁcassem a opção conjunta da
sua pasta com a secretaria de gestão e recursos humanos para a não prorrogação do concurso público que estava em curso e não provimento dos cargos para as vagas ofertadas, mesmo diante de candidatos aptos a ocuparem os cargos ofertados.

Edital SEGER/ SESA nº 05, publicado em 21 de fevereiro
de 2013, e permitir que o prazo de vigência do referido
certame se encerrasse sem que houvesse o provimento
das vagas ofertadas, mesmo diante de candidatos aptos
a ocuparem os cargos ofertados. Por outro lado, privilegiou a contratação de servidores temporários a ﬁm de
exercerem atividades permanentes do Estado.

De acordo com a área técnica, o responsável ainda deixou de justiﬁcar e apresentar o cumprimento dos requisitos excepcionais de contratação de servidores temporários e sequer apresentou comprovação capaz de desconstituir os fundamentos pelos quais se sustenta a irregularidade, razão pela qual não restou afastada a conduta ilegal imputada.

Especiﬁcamente em relação à saúde pública estadual, é
fato que o número de servidores em designação temporária é expressivo, especialmente motivada pela universalização e expansão do Sistema Único de Saúde, determinada no art. 196 da Constituição Federal, que compete prioritariamente aos Estados da Federação, a quem
recai a responsabilidade da gestão dos hospitais de referência e atendimento dos casos médicos principalmente
de média e alta complexidade.

Reporta que a ITI detectou não se tratar de necessidade
temporária ou interesse público excepcional. Contudo,
vislumbrou que “os esclarecimentos prestados pelo gestor apenas ratiﬁcam que a necessidade é permanente e
o interesse público é imprescindível, porém ordinário, e
está sob o espectro das contingências normais da Administração (ﬂs. 245-246).”
Em razão disso, pugna pela manutenção da irregularidade do item 3.1 em relação ao sr. Ricardo de Oliveira, com
aplicação de multa nos termos dos arts. 1º, XXXII, 131,
134 e 135, II da Lei Complementar 621 de 8 de março
de 2012.
Responsável: Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretária
de Estado de Gestão e Recursos Humanos (2015-2016)
Conduta: Omitir-se do dever de nomear e prover os cargos públicos vacantes existentes ofertados através do

Segundo a instrução processual a defesa da Sra. Dayse
Maria Oslegher Lemos, em síntese, aduziu o seguinte:

Tais contratações, também é certo, são useira e vezeiramente colocadas em xeque. Por esse motivo, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, ciente da relevância da questão, elegeu como prioridade a paulatina erradicação da contratação inconstitucional de servidores
temporários no âmbito público estadual.
Assim, em que pese passíveis de questionamentos, as
contratações promovidas pela Secretaria da Saúde em
caráter temporário nos últimos anos foram feitas para
trabalho exclusivo em área social sensível prioritária para a sociedade capixaba. A ruptura imediata desses contratos e dispensa de todos os temporários no presente
momento. Como se vê provocaria um irremediável caos na saúde. Dessa forma, mesmo que se saiba não ser
ideal o cenário ora em análise, também se deve ter em
www.tce.es.gov.br

conta que uma mudança abrupta se daria em arrepio ao
princípio da continuidade do serviço público, visto que
diretamente afetados os cidadãos capixabas em caso de
interrupção dos contratos na área da saúde.
Colhe-se da análise técnica que nenhuma justiﬁcativa foi
apresentada para a falta de nomeação de pessoal efetivo decorrente do concurso público Edital SEGER/ SESA nº
05/2013. Tampouco se justiﬁcou a opção pela não prorrogação do certame sem o provimento das vagas ofertadas, mesmo diante da existência de candidatos aptos a
ocuparem os cargos ofertados.
E mais: “os argumentos lançados que enfatizam a intenção, inclusive exteriorizada por meio da edição do Decreto 3923-R/2016, de que é “prioridade do Governo de
paulatina erradicação da contratação inconstitucional
de servidores temporários no âmbito público estadual”,
não é suﬁciente para afastar a irregularidade veriﬁcada
de que houve contratação de servidores temporários a
ﬁm de exercerem atividades permanentes do Estado, em
detrimento da nomeação de pessoal efetivo na vigência
de concurso público.”
Lembra a área técnica que a prorrogação de validade de
concurso público é ato discricionário da administração;
porém, até mesmo os atos discricionários precisam ser
motivados e precisam ostentar objeto legítimo, o que a
defesa não logrou demonstrar, senão vejamos:
A Constituição Estadual, de forma expressa, exige que os
atos administrativos sejam emitidos motivadamente:
Art. 32. As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eﬁciência, ﬁnalidade, interesse
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e
também aos seguintes:

dade aos serviços prestados pelo proﬁssional contratado

E a doutrina consagra:

Em razão da inexistência de justiﬁcativa para ilidir a ir-

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas
decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava
só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se
estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justiﬁca em qualquer tipo de ato, porque se
trata de formalidade necessária para permitir o controle
de legalidade dos atos administrativos.

regularidade do item 3.1, opina a área técnica pela ma-

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo.
30. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 113).

Edital SEGER/SESA nº 5, publicado em 21 de fevereiro de

apenas temporariamente.

nutenção da mesma em relação à Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos, com aplicação de multa nos termos dos
arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II da Lei Complementar
621 de 8 de março de 2012.
Responsável: José Tadeu Marino - Secretário de Estado
da Saúde (2014)
Conduta: Omitir-se do dever de nomear e prover os cargos públicos vacantes existentes ofertados através do
2013, de modo que optou por contratar e renovar con-

Tal qual se aﬁrmou na ITI 850/2017, não está no campo
da discricionariedade ou mesmo autonomia do ente federado para auto-organização a opção de não contratar
efetivos – deixar expirar a validade do concurso – e subsequentemente contratar, manter ou renovar contratos
temporários para as mesmas vagas que foram ofertadas
no certame.

tratos temporários em vez de proceder pela nomeação

A alegação de “que uma mudança abrupta se daria em
arrepio ao princípio da continuidade do serviço público,
visto que diretamente afetados os cidadãos capixabas
em caso de interrupção dos contratos na área da saúde”
não é uma justiﬁcativa juridicamente passível de afastar
o dever constitucional de apenas manter contratos temporários quando efetivamente demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público (art.
37, IX). Ademais, não é crível que o proﬁssional aprovado em concurso público não seja capaz de dar continui-

seguinte quadro relacionado a esta irregularidade para

dos aprovados em concurso público para provimento de
cargos públicos de caráter efetivo.
Nos termos dos autos, o Sr. José Tadeu Marino apresentou em sua defesa à ﬂ. 718 o Diário Oﬁcial com a data de
sua exoneração do cargo, que ocorreu em 31/12/2014.
A Área Técnica deste Tribunal (ITI 850/2017) descreve o
os exercícios de 2014, 2015 e 2016 (lembrando que durante o ano de 2014 o Sr. José Tadeu Marino era o Secretário de Estado da Saúde), in vebis:
A nomeação de servidores temporários pode ser exempliﬁcada pelos casos demonstrados a seguir, nos exercícios de 2014 e de 2015, sendo importante reforçar que
tais contratos foram efetivados com o concurso público
ainda válido até 31/10/2015.
www.tce.es.gov.br

Assistente Social: Exemplos de servidores temporários contratados após a publicação da homologação do resultado ﬁnal do concurso público. (2014)
Nome do servidor
Data da contratação
Eva Bianca Souza de Oliveira (ﬂ. 162)
13/05/2014
Linea Figueira Freitas Cruz (ﬂ. 162)
08/12/2014
Paola de Castro Almeida Gomes (ﬂ. 11/10/2014
162)
13/09/2014
Patricia Rosa Lemos Wille (ﬂ. 162)

Durante o período de vigência do concurso, foram feitas
contratações de servidores temporários (ﬂs. 164, 166167) para exercer as funções de enfermeiro.
Enfermeiro: Exemplos de servidores temporários contratados
ou que tiveram os contratos temporários renovados após a
publicação da homologação do resultado ﬁnal do concurso
público. (2014)
Nome do servidor
Data da contratação
André Nunes de Menezes (ﬂ. 164)
06/10/2014
Antonio Flavio dos Santos (ﬂ. 164)
16/09/2014
Flavia Goncalves (ﬂ. 164)
16/12/2014
Marinalva Dias dos Santos Cruz (ﬂ. 164) 02/09/2014
Nayara Oliveira Luz (ﬂ. 164)
02/09/2014
Pamela Giorgette Loss (ﬂ. 164)
18/09/2014
Patricia Costa de Azevedo Almeida (ﬂ. 04/12/2014
164)

O que foi averiguado e conﬁrmado nestes autos é que ao
omitir-se em relação ao dever de nomear servidores efetivos aprovados em concurso público para o provimento
de cargos vagos e, em contrapartida renovar e nomear
servidores temporários para executar atividades permanentes do Estado, o jurisdicionado ofendeu diretamente o art. 37, caput, II, IX da CRFB/88 e o art. 32, II e IX da
Constituição do Estado do Espírito Santo.
Por tal motivo, opina a área técnica pela manutenção da
irregularidade descrita no item 3.1 em relação ao Sr. José
Tadeu Marino, com aplicação de multa nos termos dos
arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II da Lei Complementar
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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621 de 8 de março de 2012.
Responsável: Pablo Rodnitzky - Secretário de Estado de
Gestão e Recursos Humanos (2014)
Conduta: Omitir-se do dever de nomear e prover os cargos públicos vacantes existentes ofertados através do
Edital SEGER/SESA nº 5, publicado em 21 de fevereiro de
2013, de modo que optou por contratar e renovar contratos temporários em vez de proceder pela nomeação
dos aprovados em concurso público para provimento de
cargos públicos de caráter efetivo.
Em relação às justiﬁcativas apresentadas pelo responsável, aponta a instrução processual o seguinte:
A defesa do Secretário de Estado de Gestão e Recursos
Humanos do ano de 2014, Sr. Pablo Rodnitzky, argumenta que “imputar ao gestor público sanção pelo cumprimento e respeito à lei vigente e válida oriunda do Poder
Legislativo fere os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Seria razoável punir o gestor que descumpre leis, pois neste caso o mesmo estaria ferindo o princípio da legalidade. Já no caso em tela o
que se constata é justamente o cumprimento de lei que
possui presunção de legalidade e constitucionalidade”.
Aduz que em sua gestão foram nomeados centenas de
aprovados no concurso público de 2013 o que “por si só
já demonstra que o mesmo adotou todos os atos de gestão indispensáveis à nomeação dos aprovados, observando portanto o Princípio do Planejamento supramencionado. Veriﬁca-se, portanto, que foram realizados quatro blocos de nomeações enquanto o ora peticionante
estava à frente da Secretaria de Gestão, sempre observando os pressupostos da LRF, em especial o Princípio do
Equilíbrio das contas públicas e do Planejamento, e que

o prazo de vigência do concurso ainda estava válido ao
término da sua gestão”.
Reforça que deve ser considerado que a “o direito subjetivo à nomeação existe dentro do prazo de validade
do concurso, ou seja, a Administração Pública tem o dever de nomear os aprovados dentro do número de vagas
ofertadas no edital, dentro do prazo de validade do concurso, desde que mantidas as condições ﬁscais do Estado, o que no caso em tela não foi considerado, haja vista a grave crise ﬁnanceira que assolou o país e que certamente comprometeu a execução das referidas políticas
públicas, posto que o planejamento é dinâmico, não estático como faz crer as alegações ora combatidas”.
“É imprescindível destacar que o caso em tela é sensível,
pois a migração de um modelo contratual para a prestação dos serviços diretamente pelo Estado por meio dos
servidores concursados não pode comprometer a prestação dos serviços públicos de atendimento médico nos
hospitais públicos estaduais, motivo pelo qual não se resume a simplesmente rescindir um contrato e a nomeação dos aprovados, mas de se cercar de todas as cautelas necessárias para que os serviços médicos não sejam
interrompidos, sob pena de ofensa ao Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos, segundo o qual os serviços públicos essenciais não podem sofrer solução de
continuidade, ou seja, não podem ser interrompidos”.
Após descrever a competência do cargo que ocupou, dispostas no art. 98 da Constituição Estadual e art. 46 da Lei
Estadual 3.043/1975, o Secretário da SEGER argumenta
que “não compete e não competia ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos decidir quanto à gestão de outras pastas ou impor a melhor forma de contratação e alcance das ﬁnalidades públicas de cada Sewww.tce.es.gov.br

cretaria”.
Finaliza a defesa invocando “que o §1o do artigo 5o da
Lei Complementar n. 637/2012 prescreve que as unidades organizacionais de recursos humanos do Poder Executivo Estadual deverão reportar à SEGER informações
no que se refere ao planejamento de recursos humanos do respectivo órgão ou entidade de atuação. Assim,
compete à cada Órgão, por meio de suas respectivas unidades de recursos humanos, informar à SEGER as informações relativas ao planejamento de seus respectivos
recursos humanos, razão pela qual não competia ao ora
peticionante a decisão de nomear os referidos aprovados, estando o mesmo sujeito à provocação do órgão de
origem para a realização de ato conjunto”.
Analisando as justiﬁcativas apresentadas pelo sr. Pablo
Rodnitzky, em especial, sobre o aspecto da arguição de
incompetência para a prática dos atos imputados como
ilegais (o que acarretaria no afastamento de sua responsabilidade), a área técnica entende que “ao contrário do
que aﬁrma a defesa, compete à SEGER planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de recursos humanos e orientar tecnicamente e normativamente os grupos de Administração e de Recursos Humanos, cabendo
à unidade de recursos humanos de cada órgão/entidade
apenas executar as políticas e diretrizes estabelecidas.”
Para tanto, traz à baila os seguintes dispositivos legais,
extraídos da LC 637, de 20 de agosto de 2012, que dispõe
sobre as atribuições da SEGER, in verbis:
LC 637/2012
Art. 2º A Política de Gestão de Pessoas, de que trata o artigo 1º desta Lei Complementar, tem como objetivo estruturar um modelo estratégico de gestão de pessoas no
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Poder Executivo Estadual, possibilitando o planejamento
e a execução de instrumentos e ações de gestão de pessoas de forma estruturada e organizada.

temporária, o laudo técnico que ateste as situações previstas em lei, como calamidade pública, combate a surtos epidêmicos e atendimento a serviços essenciais.

Art. 5º A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER deve garantir o planejamento de recursos humanos de forma estratégica, sistêmica, sustentável e perene, coordenando trabalhos conjuntos com as
unidades organizacionais de recursos humanos do Poder Executivo Estadual.

§ 2º A contratação temporária tem como prazo máximo
doze meses, prorrogável por igual período.

§ 1º As unidades organizacionais de recursos humanos
do Poder Executivo Estadual deverão reportar à SEGER
informações no que se refere ao planejamento de recursos humanos do respectivo órgão ou entidade de atuação.

Art. 72. Cabe à SEGER, no âmbito do Poder Executivo Estadual:

§ 2º Compete à SEGER, juntamente com os órgãos ou entidades, analisar as demandas relativas ao planejamento de recursos humanos, sob os seguintes parâmetros:
I - limites legais;
II - estrutura de cargos e funções públicas;
III - composição dos quadros de pessoal;
IV - dimensionamento de recursos humanos;
V - projeção orçamentária.

§ 3º Caberá à unidade organizacional de recursos humanos ﬁscalizar e garantir o cumprimento das atividades
que motivaram a contratação temporária, devendo se
reportar à SEGER quando pedido.

I - realizar a gestão de pessoas orientada pelas diretrizes
e políticas estabelecidas nesta Lei Complementar;
II - garantir a implantação das políticas e diretrizes de
gestão de pessoas;
III - formular, implantar, executar, monitorar e avaliar os
instrumentos, práticas, diretrizes e políticas de gestão de
pessoas, visando a melhoria contínua dos serviços prestados;
IV - Instruir e monitorar as unidades de recursos humanos para implantação dos instrumentos, práticas, diretrizes e política de gestão de pessoas.

§ 3º Os parâmetros de que trata o § 2º deverão ser analisados de forma conjunta e sistêmica, considerando a estratégia do Poder Executivo Estadual e do respectivo órgão/entidade demandante.

Art. 73. Compete à unidade de recursos humanos de cada órgão/entidade:

Art. 10. A contratação temporária tem como objetivo
atender ao princípio da continuidade dos serviços públicos.

II - reportar à SEGER o rumo das ações realizadas para
implantação dos instrumentos, práticas, diretrizes e políticas de gestão de pessoas no âmbito do respectivo órgão/entidade de atuação.

§ 1º A SEGER poderá requerer ao órgão/entidade do
Poder Executivo Estadual, demandante da contratação

I - executar as políticas e diretrizes estabelecidas nesta
Lei Complementar;

Segundo a tese defendida pela área técnica a responsawww.tce.es.gov.br

bilidade pela opção de renovação de contratos e contratação de servidores temporários em substituição à nomeação de servidores efetivos para preencher as vagas
abertas é uma opção de gestão dos responsáveis pela
Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado
de Gestão e Recursos Humanos.
Nessa linha de raciocínio, vislumbra a área técnica que
o responsável não comprovou por meio de documentos
ou outro meio de prova que, a despeito da dicção da lei,
não tenha participado dos atos de contratação de servidores temporários, mesmo diante das alegações em sede de defesa que se atém sobre a validade do concurso público até a data de sua saída do cargo, bem como,
no fato de efetivamente ter nomeado servidores aprovados no concurso público de 2013. Para a área técnica, o
gestor não logrou demonstrar a legalidade dos contratos
temporários ﬁrmados (vistos às ﬂs. 162-212).
Nesse trilhar, vislumbrando omissão quanto ao dever de
nomear servidores efetivos aprovados em concurso público para o provimento de cargos vagos e, em contrapartida renovar e nomear servidores temporários para
executar atividades permanentes do Estado, entende
que o gestor ofendeu diretamente o art. 37,caput, II, IX
da CF/88 e o art. 32, II e IX da Constituição do Estado do
Espírito Santo.
Assim, opina pela manutenção da irregularidade do item
3.1 em relação ao Sr. Pablo Rodnitzky - Secretário de
Estado de Gestão e Recursos Humanos no exercício de
2014, com aplicação de multa nos termos dos arts. 1º,
XXXII, 131, 134 e 135, II da Lei Complementar 621 de 8
de março de 2012.
Contratações e renovações de contratos de servidores
temporários sem processo seletivo prévio, sem ampla
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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divulgação e em afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia (Base legal: art. 37 da CF/88, art. 3º das
Leis Complementares Estaduais 502/2009 e 809/2015).
Em relação a este item, informa a área técnica que os srs.
Pablo Rodnitzky e José Tadeu Marino não apresentaram
justiﬁcativa visando confrontar os fundamentos da conduta tida como irregular e que foi imputada a ambos, razão pela qual opina pela manutenção da irregularidade
descrita na ITI, com aplicação de multa nos termos dos
arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II da LC 621 de 8 de março de 2012.
Segue, portanto, a análise técnica quanto aos demais
responsáveis:
Responsável: Ricardo de Oliveira: Secretário de Estado
de Saúde (2015-2016)
Conduta: Omitir-se do dever de promover processo seletivo prévio para a contratação de servidores temporários em que fossem respeitados os princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade, no exercício de
2015 (momento anterior ao lançamento dos editais 01 e
02 de 2015).
Segundo o relato processual, o Sr. Ricardo de Oliveira
aﬁrma basicamente que as contratações temporárias
são realizadas por meio de Processo Seletivo e seguem
princípios da administração pública (ﬂ. 592).
Nesse sentido, junta como prova documental o Edital 001/2015- SESA, publicado no D.I.O. de 25/11/2015
(ﬂ. 601), Edital 002/2015- SESA, publicado no D.I.O. de
25/11/2015 (ﬂ. 607), Edital 070/2016-SESA, publicado
no D.I.O. de 18/05/2016 (ﬂ. 615), Edital 074/2016-SESA, publicado no D.I.O. de 14/06/2016 (ﬂ. 621), Edital 113/2016-SESA, publicado no D.I.O. de 03/10/2016

(ﬂ. 624), Edital 001/2017-SESA, publicado no D.I.O. de
03/02/2017 (ﬂ. 628), Edital 002/2017-SESA, publicado
no D.I.O. de 03/02/2017 (ﬂ. 632), Edital 003/2017-SESA,
publicado no D.I.O. de 03/02/2017 (ﬂ. 636), todos assinados pelo ora defendente.
Ainda visando contradizer a irregularidade de falta de
divulgação da seleção, o responsável colaciona matéria
jornalística de ﬂs. 640-645 veiculada no portal “G1” não
sendo possível identiﬁcar a data; matéria do site “POVO”
divulgando Edital de processo seletivo para cadastro de
reserva no mês de maio de 2016 (ﬂs. 646-648); matérias divulgadas em sítios eletrônicos veiculados no ano
de 2017 (ﬂ. 649-656); reportagens no site da SESA nos
anos de 2016 e 2017 (ﬂs.657-665).
Nos termos da instrução processual, constata-se a existência de contratações temporárias (ﬂs. 162- 212) no período de gestão do Sr. Ricardo de Oliveira, para as quais
não se encontrou a necessária seleção pública.
Com efeito, reportando-se à análise técnica pormenorizada na ITI 850/2017, a SecexPrevidência lembra que
na descrição da conduta “há contratações anteriores a
25/11/2015 (data da publicação dos Editais 001/2015 e
002/2015 – ﬂs. 601 e 607), para as quais não se localizou
sequer a abertura de processo seletivo. Não obstante o
responsável ter comprovado que a partir de 25/11/2015
está realizando processos seletivos, tendo a defesa, sobre as contratações mencionadas na Representação,
apenas aﬁrmado genericamente que são sempre precedidas de processo seletivo, sem contudo comprovar a
existência destes, persiste a irregularidade...”,
Neste sentido, pronunciou a ITI:
Portanto não bastassem as contratações temporárias sewww.tce.es.gov.br

rem irregulares e, por reﬂexo, demonstrarem a preferência da administração pela contratação precária em vez
de nomear candidatos aprovados aptos a prover as vagas existentes, essas mesmas contratações, ocorridas
em 2014 e até novembro de 2015 (momento de publicação do Edital 001/2015), são ainda mais inadequadas
porque não foram precedidas de processo seletivo em
que se respeitassem os princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade e da moralidade.
Sobre os responsáveis pela opção de renovação de contratos e contratação de servidores temporários sem prévio processo seletivo, essa é uma opção de gestão dos
responsáveis pela Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Observa ainda a área técnica que esta Corte de Contas
em diversos julgados tem ﬁrmado entendimento pela
necessidade de se realizar prova objetiva nos processos
seletivos que preencham os requisitos constitucionais,
como exempliﬁcado no caso abaixo, in verbis:
(ACÓRDÃO TC-642/2017- PRIMEIRA CÂMARA PROCESSO-TC-10498/2016(APENSOS: TC-10500/2016 E TC10503/2016)JURISDICIONADO-Mun. de ALTO RIO NOVO)
(ACÓRDÃO TC-207/2016 – PLENÁRIO PROCESSO - TC9111/2013 JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA)
No mais, conclui a SecexPrevidência no sentido de que
ante a inexistência de prova capaz de ilidir a imputação
de ausência de processo seletivo exigida para amparar
as contratações efetuadas pela SESA (ﬂs. 162-212), resta opinar pela manutenção da irregularidade, sugerindo ainda a aplicação de multa ao responsável nos terSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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mos dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II, todos da LC
621/2012.
Responsável: Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretária
de Estado de Gestão e Recursos Humanos (2015-2016)
Conduta: Omitir-se do dever de promover processo seletivo prévio para a contratação de servidores temporários em que fossem respeitados os princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade, no exercício de
2015 (momento anterior ao lançamento dos editais 01 e
02 de 2015).
Nos termos da instrução processual, a responsável apresentou a seguinte justiﬁcativa:
Vê-se que a Instrução Técnica n° 850/2017-6 nos imputa
responsabilidade pelo fato de a SESA ter contratado proﬁssionais sem processo seletivo prévio, o que implicaria
ofensa aos “princípios da isonomia, da impessoalidade”,
no exercício de 2015. Para tanto, aduz que isso seria uma
“opção de gestão dos responsáveis pela Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos”, especialmente por conta da literalidade do art. 5°, § 2° da Lei Complementar n° 637/2012, que
assim dispõe:
Art. 5° § 2° Compete a SEGER, juntamente com os órgãos
ou entidades, analisar as demandas relativas ao planeamento de recursos humanos, sob os seguintes parâmetros:
II - estrutura de cargos e funções públicas
III-composição dos quadros de pessoal.
IV-dimensionamento de recursos humanos
Com a devida vênia, a nossa citação desconsidera completamente a estrutura até então existente no Poder

Executivo Estadual, ao supor a existência de culpa in vigilando desta SEGER em relação as contratações promovidas pela SESA, além de não observar que, até a edição da
Lei Complementar n° 809/2015, a responsabilidade pela
contratação de pessoal temporário era única e exclusivamente atribuída aos órgãos que as promoviam.
É fato que as Secretarias de Estado ocupam uma mesma
posição no organograma do Poder Executivo Estadual, e
portanto, não há qualquer relação de subordinação ou
hierarquia entre elas. O que a SEGER poderia ter feito no
caso concreto era orientar pela necessidade de promoção dos processos seletivos para contratação de servidores temporários, e assim o fez não só em relação à SESA,
mas com todo e qualquer órgão estadual que mantinha
contratos temporários até então.
Prova o exposto, aliás, o fato de que as únicas contratações temporárias que ﬁcaram sob nossa exclusiva responsabilidade nos últimos anos. de Assistentes de Gestão, foram todas precedidas de processo seletivo público
e objetivo, o que se vê nos Editais SEGER nos 10/2013 e
16/2016, que encaminhamos em anexo.

interesse público, no sistema constituído pela Secretaria
de Estado da Saúde -SESA. constantes do Anexo Único,
que integra esta Lei Complementar, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.
Ora, o fato de nos caber a orientação em procedimentos afetos a recursos humanos não nos confere, de forma alguma, a prerrogativa de intervir nos demais órgãos,
se a recomendação não é acatada, já que, repise-se, não
há relação de hierarquia entre as Secretarias de Estado.
Pressupor a existência de culpa da SEGER pela inobservância de um dever legal pela SESA, além de desconsiderar completamente a relação de paridade entre os órgãos, é verdadeiramente atribuir a esta titular responsabilidade objetiva pessoal sobre tais fatos, o que não encontra qualquer amparo no ordenamento pátrio em casos de conduta omissiva, nem mesmo no Direito Administrativo.

Assim como nesse caso a responsabilidade de promoção
de processo seletivo público nos cabia, da mesma forma
a Lei Complementar n° 502/2009 -assim como as demais
que autorizavam a contratação de temporários antes da
Lei Complementar n° 809/2015 -atribuía diretamente à
Secretaria de Estado da Saúde a prerrogativa de admissão de servidores da categoria da saúde, como se vê em
seu art. 1°, na parte que grifamos:

Também não é a toa que as contratações impugnadas
na Instrução Técnica n° 850/2017-6 se limitam a setembro de 2015, porque após a edição da Lei Complementar n° 809/2015 foi constituído o Comitê Permanente de
Contratações Temporárias-cuja presidência ocupamos ao qual foi outorgado o poder de limitação das prerrogativas dos demais órgãos estaduais de contratação de
temporários. A partir daí, quando fomos verdadeiramente responsabilizados pela ﬁscalização e controle da área,
não se observa uma contratação sequer processada pelo
art. 17 do estatuto sem a precedência de processo seletivo, em nenhum órgão público estadual.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de prestação de serviço, por prazo determinado, para admissão de pessoal, em caráter
temporário, para atender à necessidade de excepcional

Em assim sendo, parece-nos carecer de fundamentação
a imputação que nos foi feita de omissão pelas contratações feitas pela SESA até 2015 sem a precedência de processo seletivo

www.tce.es.gov.br
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Sobre a questão suscitada pela sra. Dayse Maria Oslegher Lemos acerca da “arguição de incompetência para a
prática dos atos imputados como ilegais”, visando o afastamento de sua responsabilidade, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal traz novamente
à colação os mesmos dispositivos legais extraídos da Lei
Complementar 637/2012 (já transcritos neste voto), que
dispõe sobre as atribuições da SEGER.
Diante disso, inobstante as justiﬁcativas apresentadas
pela responsável, veriﬁca-se que a tese defendida pela
área técnica, como analisado ainda em sede de ITI, é a
de que compete à SEGER realizar a gestão de pessoas, a
política de contratação de pessoal, o dimensionamento
de recursos humanos e a estrutura dos cargos a serem
ocupados. Seguindo esse raciocínio, aponta a área técnica que todas as ações executadas por uma unidade de
recursos humanos devem ser monitoradas pela SEGER,
cuja responsabilidade é do Secretário da pasta.
Ante o exposto, conclui que nenhum documento fora
apresentado visando demonstrar que as contratações
descritas na irregularidade foram precedidas de regular
processo seletivo, razão pela qual sugere a aplicação de
multa nos termos dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II
da LC 621/2012.
Contratação irregular de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público para atendimento de necessidade permanente do Estado. (Base legal: art. 37,caput, II, IX da CF/88. Art. 32, II e IX da Constituição do Estado do Espírito Santo).
Responsável: Ricardo de Oliveira: Secretário de Estado
de Saúde (2015-2016)
Conduta: Omitir-se do dever conjunto de realizar con-

cursos públicos para provimento de cargos públicos efetivos, optando pela contratação de servidores temporários, por meio do Edital 70/2016, para exercerem atividades permanentes do Estado.
Segundo a instrução processual, o Sr. Ricardo de Oliveira,
Secretario de Estado de Saúde dos anos 2015 e 2016, endossa o posicionamento de que em o Estado aprovou a
Lei Complementar 489/2009 que dispõe sobre a Política
Governamental na área de saúde por Programa de Organizações Sociais. A par disso, ressalta “ser prioridade da
Política Governamental do Estado a implementação incisiva na área assistencial da saúde do Programa de Organizações Sociais, devidamente regulamentado por meio
da Lei Complementar nº 489/2009” e neste caminhar,
“não haverá a possibilidade de permanência de servidores com vínculos de designação temporária dentro das
unidades a serem geridas pela Organização Social”.
Em sua análise, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal diz que os documentos trazidos ao feito pelo gestor não se relacionam com a irregularidade
apontada, ou seja, não apresentou justiﬁcativas capazes
de aferir se as contratações efetuadas preenchiam, de
fato, os requisitos constitucionais.
Com base nisso, tendo em vista a ausência de comprovação de que os cargos de natureza permanente providos
em decorrência do Edital 70/2016 eram verdadeiramente para suprir temporária necessidade excepcional, conclui a área técnica que a necessidade de pessoal é permanente e constante, tendo os responsáveis deﬂagrado
processo seletivo em detrimento da realização de concurso público. Com efeito, assim se manifesta:
Neste sentido, ﬁca claro que ano após ano o Estado renova temporários para suas vagas de necessidade perwww.tce.es.gov.br

manente, sem amparo na Constituição Federal. Com
efeito, decretos que declaram a vontade estatal de suspender a realização de concurso para contenção de gastos não tem o condão de autorizar forma inconstitucional de provimento de cargos de necessidade permanente: a contratação a prazo determinado.
A menção a “ser prioridade da Política Governamental
do Estado a implementação incisiva na área assistencial da saúde do Programa de Organizações Sociais”
em nada afasta a irregularidade analisada, uma vez que
segundo a própria Lei Complementar 489/2009, os servidores públicos efetivos é que prestarão tal serviço, o que
a própria defesa conﬁrma. Ou seja, a contratação de efetivos não restará inócua em razão da possível efetiva implantação de prestação de serviços de saúde por organizações sociais.
Ante o exposto, opina pela manutenção da irregularidade em relação ao Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário de
Estado da Saúde nos exercícios de 2015 e 2016, e aplicação de multa nos termos dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e
135, II da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012.
Responsável: Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretária
de Estado de Gestão e Recursos Humanos (2015-2016)
Conduta: Omitir-se do dever conjunto de realizar concursos públicos para provimento de cargos públicos efetivos, optando pela contratação de servidores temporários, por meio do Edital 70/2016, para exercerem atividades permanentes do Estado.
A responsável apresentou a seguinte justiﬁcativa:
Também fomos citados para prestar esclarecimentos sobre a ausência de concursos públicos na saúde, após o
certame deﬂagrado em 2013, por suposta preferência de
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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contratação de temporários para exercício de “atividades permanentes do Estado”, e mais uma vez imputa o
fato à SEGER, por considerar “opção de gestão” de nossa pasta.
Ademais, defende a Instrução Técnica n° 850/2017-6 que
o cenário ﬁscal do Estado não é suﬁciente para o impedimento de realização de concursos, já que “as contratações temporárias ocorridas sistematicamente nos últimos anos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado também são caracterizadas como despesa com pessoal nos termos do art. 18 da LRF e, portanto, não minimizam” a notiﬁcação que este próprio Tribunal de Contas emitiu quando o Estado atingiu o limite de
alerta de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem. Nunca é demais relembrar
que vivemos desde o ﬁm do ano de 2014 a pior recessão
econômica da história do Brasil, retratado por um declínio parece sem ﬁm. Não bastasse o encolhimento do
Produto Interno Bruto nacional da ordem de 3,8% (três
vírgula oito por cento) em 2015, a propositura das (poucas) medidas anticíclicas na esfera federal no ano subsequente foram absolutamente insuﬁcientes para reverter o viés de queda da economia, o que fez o país amargar outro índice negativo congênere, de 3,6% (três vírgula seis por cento) em 2016, que em escala global só foi
pior que países que atravessam franca guerra civil. Isso
obviamente resulta no empobrecimento geral da população; no corte de milhões de empregos; em um retrocesso do ritmo de atividade econômica nacional; e desemboca, por ﬁm, na arrecadação dos entes federativos,
que experimenta seguidas quedas desde então. No âmbito estadual, a frustração do binômio receita prevista/
receita colhida foi da ordem de aproximadamente 14,4%

(catorze vírgula quatro por cento), igualmente em 2016,
o que coloca o Erário em diﬁcílima situação. Para lidar
com a crise, o Governo do Estado do Espírito Santo não
fez opção por atalhos, malabarismos ou magias ﬁscais:
adotou uma rigorosa política de ajuste ﬁscal e enxugamento dos gastos públicos, que certamente provoca desagrado em parte da opinião pública, mas que é a única
alternativa possível para evitar que a médio prazo o Estado caia no abismo atualmente vivido por boa parte dos
demais estados da federação. O sucesso obtido com o
equilíbrio das contas corrobora a necessidade de o Estado do Espírito Santo manter no presente ano, a exemplo
dos anos anteriores, sob controle o crescimento das despesas públicas permanentes. especialmente as de custeio e as de pessoal, mediante adoção de uma postura
austera e de rigor com o gasto público. E este respeitável Tribunal de Contas não só está ciente desta questão,
como recomendou por diversas vezes ao Poder Executivo rigor máximo na criação de novas despesas, o que vai
de encontro à posição defendida pela Instrução Técnica
n° 0850/2017-6.
Aliás, transcrevemos ipsi litteris as considerações do Excelentíssimo Conselheiro Domingos Augusto Taufner, em
voto proferido por ocasião da apreciação das Contas do
Governador do Estado do Espírito Santo do ano de 2016:
Nesse período caberá ao Poder Público limitar ao máximo as novas contratações de pessoal, mesmo aquelas
decorrentes de aposentadoria de servidores do fundo ﬁnanceiro. Isso porque cada servidor aposentado sai da
folha de pagamento de onde estiver vinculado e o seu
custo é transferido para o aporte. O ideal é que sejam
substituídos somente os servidores que realizem serviços extremamente essenciais. Outrossim, a Recomendawww.tce.es.gov.br

ção 3.4 do mesmo voto: Que o Governo do Estado do
Espírito Santo (. . .) somente façam novas admissões de
servidores públicos efetivos, inclusive para substituir do
fundo ﬁnanceiro, no que for imprescindível para o seu
funcionamento e desde que respeitado o limite com gasto de pessoal da LRF, dentre outras exigências; e que façam estudos até o ﬁnal de 2017, que podem ser de maneira individual ou conjunta, para adoção de medidas
de estimulo de receitas, contenção de gastos e melhor
eﬁciência dos serviços públicos, propiciando que o Estado do Espírito Santo esteja mais preparado para enfrentar a crise ﬁscal que ainda pode perdurar pelos próximos anos. Assim, causa estranheza a tese esposada pela Instrução Técnica n° 0850/2017-6, de que não haveria
diferença entre vínculos temporários e efetivos pelo fato de ambos serem despesas com pessoal. Ora, este próprio Tribunal de Contas já recomendou redobrada cautela na criação de despesas previdenciárias, e é cediço
os servidores efetivos são obrigatoriamente integrados
ao Regime Próprio de Previdência Social, cujo ônus recai sobre o Erário Estadual. Repise-se que todo o sacrifício feito pelo Poder Executivo não é pura e simples opção de gestão, mas absolutamente necessário para manutenção em dia da folha de pagamento dos servidores
públicos, que mesmo em cenário de recessão apresenta
crescimento vegetativo, em decorrência de progressões
e promoções do funcionalismo, que não encontram paralelo nos contratos temporários sui generis ainda em vigor em todo o Estado.
Importante salientar que o Governo não privou um servidor sequer das progressões e promoções previstas nas
leis de regência das carreiras estaduais, que ﬁzeram com
que a folha crescesse mesmo com a restrição de admisSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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são de pessoal. Tudo isso, aliás, em um momento em
que diversos estados da federação atrasam ou parcelam
o pagamento de seus servidores públicos.
Complementarmente, a Secretaria de Estado da Saúde
certamente atualizará o Tribunal de Contas do andamento do projeto de implementação de um novo modelo de
gestão de parte dos hospitais públicos estaduais, que se
iniciou há pouco com a assinatura da Ordem de Serviço
que passou o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves-HIMABA à gestão de uma Organização Social.
Isso, no médio e longo prazo, impactará signiﬁcativamente no quadro de pessoal da SESA, uma alternativa à
admissão pura e simples de pessoal efetivo para atendimento de uma necessidade que, em um futuro próximo,
deve ser reduzida nesse processo. De toda forma, compete à SESA prestar tais esclarecimentos.
Enquanto isso, parece-nos que a melhor ciência da Administração nos recomenda cautela na promoção incontinenti de concursos públicos na área da saúde. São os
esclarecimentos necessários, s.m.j.
Em sua análise, a SecexPrevidência vislumbra que nenhum elemento que combatesse o fundamento da irregularidade foi trazido aos autos.
Segundo a área técnica, a conduta tida como irregular
“nasce da ilegalidade das contratações temporárias perpetradas decorrentes do Edital 70/2016, quando se deveria realizar concursos públicos para seu provimento”.
Desta forma, entende que se não demonstrado que os
contratos, de fato, atendem aos requisitos constitucionais do inciso IX, 37 da CRFB/1988, estes somente poderiam ter sido feitos na forma do inciso II do mesmo dis-

positivo Constitucional, senão vejamos:
Ora, se o secretario de saúde há anos vem renovando
contratos com pessoal para manutenção de serviços essenciais, signiﬁca que este contingente é imprescindível
para o seu funcionamento. E, se o remunera, na forma
do art. 8º da LC 809/2015 que determina observar o valor da tabela dos servidores efetivos, signiﬁca que já destina este orçamento para gasto com pessoal, o que é levado à conta dos limites da LRF. Ocorre que a forma de
provimento é inconstitucional e deve ser reprovada.
Ademais, quando contrata um servidor temporário deixa
de abastecer os cofres do regime próprio para contribuir
com o regime geral de previdência, com a cota do servidor e a cota patronal. Portanto, ao invés de defender
que “este próprio Tribunal de Contas já recomendou redobrada cautela na criação de despesas previdenciárias,
e é cediço os servidores efetivos são obrigatoriamente
integrados ao Regime Próprio de Previdência Social, cujo
ônus recai sobre o Erário Estadual”, deveria considerar a
receita que novos servidores – em sua maioria jovens –
trazem de receita ao regime próprio. (...)
Como se infere, não há equívoco na tese defendida pela ITI, nem mesmo argumento da defesa capaz de ilidir o
dever constitucional de realizar concurso público sempre
que pretender contratar pessoal para desempenhar serviço de necessidade essencial e permanente do estado,
especialmente quando demonstrado, como de fato está
fartamente nestes autos, que há enorme quantitativo de
pessoal que ano após ano é contratado de forma precária no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, com o
que esta Corte de Contas não pode avalizar sem ferir o
princípio do concurso público estabelecida no inciso II do
art. 37 da Carta Constitucional.
www.tce.es.gov.br

Por derradeiro, conclui aquela secretaria que deve ser
mantida a responsabilização dos gestores neste item,
mediante cominação de multa, nos termos dos arts. 1º,
XXXII, 131, 134 e 135, II da Lei Complementar 621 de 8
de março de 2012.
Como se observa, considerando as análises procedidas
pela SecexPrevidência, foram conﬁrmados indícios de irregularidades no preenchimento de cargos públicos que
compõem a estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo.
Em razão disso, opina aquela secretaria conclusivamente pelo não acolhimento das justiﬁcativas apresentadas,
mantendo-se as irregularidades e o rol de responsáveis
como apresentadas na ITI 850/2017, com aplicação de
multa na proporção de sua culpabilidade, nos termos
dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012.
Ao compulsar todo o processado nestes autos, temos
que a situação da Secretaria de Estado da Saúde aponta descuidada, constante e sistemática inobservância ao
princípio constitucional do concurso público, em absoluta afronta ao interesse público e ferindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eﬁciência, desejando os responsáveis única e
exclusivamente a perpetuação de vínculos precários como forma de burlar mencionado princípio, consagrado
no inciso II, art. 37 da CRFB/1988.
Ressalta-se que situação similar envolvendo a Secretaria de Estado da Saúde foi recentemente discutida neste
Tribunal nos autos do Processo TC 2785/2014, qual seja, questão especíﬁca das de contratações pelo Estado
do Espirito Santo de cooperativas médicas para prestação de serviços.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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No dizer da área técnica, trata-se de um “enorme quantitativo de pessoal que ano após ano é contratado de forma precária no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde,
com o que esta Corte de Contas não pode avalizar sem
ferir o princípio do concurso público estabelecida no inciso II do art. 37 da Carta Constitucional.”

Aliás, neste Tribunal de Contas, a conduta comissiva ou
omissiva do agente, dolosa ou culposa, cujo resultado
seja a violação de dever jurídico aplicável aos sujeitos
à sua jurisdição implica na responsabilização do agente
público, conforme preconizado no art. 5º c/c arts. 134 e
135 da Lei Complementar 621/2012.

Nesse trilhar, procede a representação, uma vez que
constatada graves afrontas às Constituições Federal e Estadual, cabendo, desta maneira, sanções aos responsáveis nos moldes do art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012

Ao ocupar cargos de direção na administração pública,
seja agente político ou estritamente administrativo, assumem-se atribuições inerentes àquela atividade dentro
de uma cadeia de comando estruturada, com segregação de funções e hierarquizada, nos moldes do modelo weberiano.

Entretanto, sobreleva ressaltar a observação feita pelo
Ministério Público de Contas quanto a inexistência de
qualquer suporte legal para a responsabilização dos Secretários de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Sra.
Dayse Maria Oslegher Lemos e Sr. Pablo Rodnitzky.
Segundo o Digno Procurador:
“(...) Dayse Maria Oslegher Lemos e Pablo Rodnitzky
foram chamados aos autos em razão das suas condutas omissivas no desempenho de atividades relativas
ao controle do quadro de pessoal. No entanto, embora os indicativos de irregularidade tenham permanecido,
não se pode vislumbrar, na hipótese, a inequívoca intenção dos gestores na manutenção dos vínculos precários.
Além disso, não detinham eles qualquer poder decisório para suprimir os apontamentos, cabendo somente
a orientação ao Secretário de Estado de Saúde, mquem
tem competência para deﬁnir o momento oportuno para a nomeação dos aprovados no concurso público. Desta forma, constata-se, com os elementos que compõem
os autos, a inexistência de qualquer suporte legal para a
responsabilização dos Secretários de Estado de Gestão
e Recursos Humanos – Dayse Maria Oslegher Lemos e
Pablo Rodnitzky.”

Assim, dentro dessa estrutura, denominada genericamente como Administração Pública, e por analogia a todo modelo de administração, seja de natureza pública
ou privada, o corpo diretivo é responsável pelas ações
cometidas por aqueles sujeitos à sua subordinação sem
que isso conﬁgure o enquadramento no conceito jurídico de responsabilidade objetiva, mas decorre da ação ou
omissão do sujeito, capaz de alterar o resultado da organização ou sua inépcia para ocupar o cargo.
Considerando a natureza subjetiva e o caráter peculiar
acima expostos, a responsabilidade jurídica aplicada ao
Controle Externo não se restringe à existência de um dano ou prejuízo ao erário, mas alcança as condutas omissivas e comissivas com grave infração à norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial.
Dessa forma, constatada a existência de ato administrativo eivado de vício, pode ocorrer que nem todos os responsáveis sejam punidos, pois para que a sanção ocorra
é necessário o exame individual da conduta e a culpabilidade dos agentes, que pode estar presente em relação
www.tce.es.gov.br

a um e ausente em relação a outros. Pode incidir, ainda,
alguma causa de exclusão da ilicitude da conduta ou da
culpabilidade do agente.
No caso destes autos, tem-se que Dayse Maria Oslegher
Lemos - Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (2015-2016) poderá ser declarada em alcance
por esta Corte ante as seguintes condutas descritas na
ITC 742/2018-7:
- Item 3.1. Contratação e renovação de contratos de servidores temporários fora das hipóteses de excepcionalidade exigidas pela CF/88 e contratação de servidores
sob vínculos temporários em detrimento à nomeação de
servidores efetivos aprovados em concurso público então vigente. Conduta: Omitir-se do dever de nomear e
prover os cargos públicos vacantes existentes ofertados
através do Edital SEGER/ SESA nº 05, publicado em 21 de
fevereiro de 2013, e permitir que o prazo de vigência do
referido certame se encerrasse sem que houvesse o provimento das vagas ofertadas, mesmo diante de candidatos aptos a ocuparem os cargos ofertados. Por outro lado, privilegiou a contratação de servidores temporários
a ﬁm de exercerem atividades permanentes do Estado.
- Item 3.2 - Contratações e renovações de contratos de
servidores temporários sem processo seletivo prévio,
sem ampla divulgação e em afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Conduta: Omitir-se do dever de promover processo seletivo prévio para a contratação de servidores temporários em que fossem respeitados os princípios da isonomia, da impessoalidade, da
publicidade, no exercício de 2015 (momento anterior ao
lançamento dos editais 01 e 02 de 2015).
Item 3.3 - Contratação irregular de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público paSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ra atendimento de necessidade permanente do Estado.
Conduta: Omitir-se do dever conjunto de realizar concursos públicos para provimento de cargos públicos efetivos, optando pela contratação de servidores temporários, por meio do Edital 70/2016, para exercerem atividades permanentes do Estado.

2016) e o sr. Pablo Rodnitzky - Secretário de Estado de
Gestão e Recursos Humanos (2014) teriam sido omissos
nas contratações e renovações de contratos de servidores temporários durante os períodos em que permaneceram à frente da referida Pasta, condutas eivadas de vício, segundo exposto pela área técnica deste Tribunal.

Já o sr. Pablo Rodnitzky - Secretário de Estado de Gestão
e Recursos Humanos (2014) poderá ser declarado em alcance por esta Corte ante as seguintes condutas descritas na ITC 742/2018-7:

Todavia, em que pese a análise técnica proferida, alinho-me ao posicionamento sustentado no Parecer Ministerial, especiﬁcamente no que tange aos fundamentos fáticos sustentados no Parecer Ministerial.

- Item 3.1 - Contratação e renovação de contratos de servidores temporários fora das hipóteses de excepcionalidade exigidas pela CF/88 e contratação de servidores
sob vínculos temporários em detrimento à nomeação de
servidores efetivos aprovados em concurso público então vigente. Conduta: Omitir-se do dever de nomear e
prover os cargos públicos vacantes existentes ofertados
através do Edital SEGER/SESA nº 5, publicado em 21 de
fevereiro de 2013, de modo que optou por contratar e
renovar contratos temporários em vez de proceder pela
nomeação dos aprovados em concurso público para provimento de cargos públicos de caráter efetivo.

Isso porque, dentro da estrutura organizacional/administrativa emanada da Lei nº 3.043/75, a Secretaria de
Estado da Administração e dos Recursos Humanos tem
natureza instrumental, constituindo organização-base
do sistema estruturante de recursos humanos, com presença nas demais secretarias através de Grupos Setoriais
(art. 49 e 50), com atribuições de oferecer serviços-meio
necessários ao funcionamento regular da administração
direta (art. 25), observados, obrigatoriamente, a orientação desejável pelas unidades usuária quanto aos critérios de recrutamento, seleção e administração de categorias funcionais especializadas (art. 59, § º).

- Item 3.2 - Contratações e renovações de contratos de
servidores temporários sem processo seletivo prévio,
sem ampla divulgação e em afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Conduta: Omitir-se do dever de promover processo seletivo prévio para a contratação de servidores temporários em que fossem respeitados os princípios da isonomia, da impessoalidade, da
publicidade, no exercício de 2015 (momento anterior ao
lançamento dos editais 01 e 02 de 2015).

Assim entendo correta a avaliação das condutas dos ex-Secretários de Recursos Humanos conforme exposto
pelo Ministério Público de Contas, diante da evidência
que os atos a eles inquinados não se sustentam quando cotejados com o dever jurídico a eles atribuídos, consubstanciado na ausência de poder decisório quanto à
deﬁnição do quantitativo de vagas oferecidas em concurso público e a oportunidade de nomeação, todas a cargo
do Secretário de Estado da Saúde.

Em síntese, a sra. Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (2015-

Decerto, os Secretários de Estado da Saúde tem como
atribuição básica, dentre outras, promover a administrawww.tce.es.gov.br

ção geral da Secretaria em estreita observância das disposições legais e normativas da administração pública
estadual e, quando aplicável, da federal (Art. 46 da Lei
3.043/75), um dever jurídico que restou ofendido por suas condutas voluntárias omissivas e comissivas, conﬁrmando-se o nexo causal referencial entre a conduta e o
resultado, segundo os preceitos da Teoria da Causalidade Adequada.
Individualizada a conduta, e conﬁrmada a ofensa a normas e princípios constitucionais e infraconstitucionais,
resta o agravante do comprometimento de serviço essencial de saúde pública, deixando-se ﬁcar os gestores
voluntariamente na condição de refém de conceitos ideológicos primários quanto as relações de trabalho e do
corporativismo, travestido na louvável busca da eﬁciência, mas sem atentar para os mecanismos efetivos de
medição.
Diante disso, conquanto alinhado em relação aos fundamentos fáticos sustentados no Parecer Ministerial, divirjo quanto aos fundamentos jurídicos da decisão a ser
proferida por entender que devam ser os autos extintos
com julgamento do mérito.
Diante do exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de ACORDÃO que submeto à
sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
- EXTINGUIR o feito com resolução de mérito quanto a
Dayse Maria Oslegher Lemos e Pablo Rodnitzky.
- Considerar PROCEDENTE a Representação com fulcro
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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no art. 95, inciso II c/c art. 99, § 2º, da Lei Complementar nº 621/2012, REJEITAR AS JUSTIFICATIVAS DOS RESPONSÁVEIS e COMINAR multa aos mesmos pelas razões
expostas no voto, com espeque no art. 135, inciso II, da
Lei Complementar 621/2012 e nos seguintes valores: Ricardo de Oliveira – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e José
Tadeu Marino – R$5.000,00 (cinco mil reais)
- DETERMINAR ao atual Secretário Estadual de Saúde
que, no caso de haver candidatos aprovados dentro das
vagas aguardando nomeação, se abstenha de renovar
contratos temporários e precários em detrimento do direito do candidato, de acordo com as condições previstas
em lei e na jurisprudência.
- DETERMINAR ao atual Secretário de Estado de Gestão
e Recursos Humanos que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, realize levantamento do quadro de servidores da saúde, realizando estudos, simulações e repercussões ﬁnanceiras sobre gastos com pessoal, objetivando
subsidiar a apresentação de proposição legislativa para
reposição das contratações precárias por vínculos permanentes, conforme sugerido pela área técnica e pelo
Ministério Público de Contas.
– DETERMINAR ainda ao atual Secretário de Estado de
Gestão e Recursos Humanos o atendimento aos seguintes pontos, conforme proposto na Instrução Técnica
Conclusiva 742/2018-7:
5.1 - Que se abstenha de contratar de forma diversa que
não seja a regra constitucional, ou seja, mediante prévia
aprovação em concurso, ressalvados o provimento de
cargos em comissão e funções de conﬁança e a contratação temporária, nos estritos casos de excepcional interesse público e necessidade temporária, mediante processo seletivo, nos termos do art. 37, incisos II, V e IX da

CRFB/1988;
5.2 - Que no edital do processo seletivo constem os critérios isonômicos e objetivos de análise dos títulos dos
candidatos;
5.3 - Que após a publicação do edital do processo seletivo seja dada publicidade quanto aos membros integrantes da banca examinadora.
6- CIENTIFICAR o representante dessa decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do Regimento Interno.
7- À SEGEX para monitoramento.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente assinalo que os presentes autos cuidam de
representação deﬂagrada pelo Ministério Público Especial de Contas, decorrente de Denúncia do Sindicato dos
Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS/ES com objetivo de apurar
possíveis irregularidades na contratação e manutenção
de servidores temporários para exercer funções típicas
de servidores públicos efetivos.
Foi arguido que mesmo após a homologação do concurso público Edital SEGER/SESA n. 5/2013, ocorrida em
31/10/2013, a Secretaria de Saúde prosseguiu com nomeação de servidores temporários, inclusive, sem reawww.tce.es.gov.br

lizar processo seletivo (exercícios 2014 e 2015), em detrimento a candidatos aprovados em concurso público e
vagas disponíveis para o provimento dos cargos públicos
no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde – SESA.
A denúncia constante do processo em apenso TC3.909/2016, complementa o contexto fático ao aﬁrmar
que também no exercício de 2016, por meio do Processo Seletivo SESA - Edital nº 070/2016, foram realizadas
contratações temporárias em desconformidade com a
Lei Magna.
Colhidos documentos junto às Secretarias de Gestão e
Recursos Humanos (SEGER) e da Saúde (SESA), foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 850/2017 e, com base na
qual a Decisão 3241/2017, assim decidiu, por maioria:
INDEFERIR A CAUTELAR proposta quanto à abstenção de
abrir processo seletivo simpliﬁcado para contratação de
servidores temporários;
INDEFERIR A CAUTELAR proposta quanto à suspensão
dos efeitos do inciso IX do artigo 4º, do Decreto Estadual 4.057-R/2017;
INDEFERIR A CAUTELAR quanto à determinação ao Governador do Estado para que deixe de prever, caso sejam
editados novos decretos de contenção e qualiﬁcação de
gastos, norma que suspenda a realização de concursos
públicos para provimento de cargos efetivos;
NOTIFICAR o Procurador Geral do Estado, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste quanto à possibilidade de se negar exequibilidade ao inciso IX do artigo 4º,
do Decreto Estadual 4.057-R/2017, em virtude de possível inconstitucionalidade por desatendimento ao disposto nos incisos II do art. 37, da CF/88, nos termos da
Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal e art. 176 da
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Lei Orgânica desta Corte (Lei Complementar Estadual n.
621/2012);

Casa, na linha dos precedentes citados, determine ao órgão jurisdicionado:

5. CITAR os responsáveis descritos no quadro adiante, nos termos dos artigos 56, II da Lei Complementar
621/2012 e 157, III , do RITCEES, para que, no prazo de
30 (trinta) dias, apresentem razões de justiﬁcativa, bem
como documentos que entenderem necessários, em
razão dos achados de auditoria apontados, alertando
quanto à possibilidade de aplicação de multa:

1. Com estabelecimento de prazo, para substituir os contratados temporários que ocupam cargos de necessidade permanente por pessoal efetivo, devidamente aprovado em concurso público;

Tabela
Após as respectivas defesas do Sr. Pablo Rodritzky (Justiﬁcativas de Defesa 0898/2017-7 e Peça Complementar
6659/2017-2), Sr. Ricardo de Oliveira (Justiﬁcativas de
Defesa 0914/2017-2 e Peça Complementar 6940/20176), e Srª. Dayse Maria Oslegher Lemos (Justiﬁcativas de
Defesa 0917/2017-6 e Peça Complementar 7058/20173), os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal que após análise, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 742/2018-7,
com a seguinte proposta de encaminhamento, in verbis:
Levando em consideração as análises aqui procedidas e
as motivações adotadas nestes autos, sugere-se não acolher as razões de justiﬁcativas apresentadas, mantendo-se as irregularidades e o rol de responsáveis como apresentadas na ITI 850/2017, com aplicação de multa na
proporção de sua culpabilidade, nos termos dos arts. 1º,
XXXII, 131, 134 e 135, II da Lei Complementar 621 de 8
de março de 2012.
Ainda, e considerando que a mesma Secretaria Estadual continua deﬂagrando processos seletivos1 em desconformidade com as orientações desta Corte, a ﬁm de
cumprir sua missão constitucional, sugere-se que esta

LC n 621/2012, expedir as determinações sugeridas pela
SecexPrevidencia à ﬂ. 757 da Instrução Técnica Conclusiva 00742/2018-7, monitorando-as na forma do art. 194
e segs. do RITCEES; e
2 – sejam reputados regulares os atos praticados por
Dayse Maria Oslegher Lemos e Pablo Rodnitzky.

2. Que se abstenha de contratar de forma diversa que
não seja a regra constitucional, ou seja, mediante prévia
aprovação em concurso, ressalvados o provimento de
cargos em comissão e funções de conﬁança e a contratação temporária, nos estritos casos de excepcional interesse público e necessidade temporária, mediante processo seletivo, nos termos do art. 37,incisos II, V e IX da
Constituição Federal;

Em sequência, o Conselheiro relator registrou que inobstante alinhado em relação aos fundamentos fáticos sustentados no Parecer Ministerial, diverge quanto aos fundamentos jurídicos da decisão a ser proferida por entender que devam ser os autos extintos com julgamento do
mérito. Nessa linha, propôs o Órgão Ministerial:

3. Que na excepcionalidade de realização de processo
seletivo, que este

2 - Considerar PROCEDENTE a Representação com fulcro
no art. 95, inciso II c/c art. 99, § 2º, da Lei Complementar nº 621/2012, REJEITAR AS JUSTIFICATIVAS DOS RESPONSÁVEIS e COMINAR multa aos mesmos pelas razões
expostas no voto, com espeque no art. 135, inciso II, da
Lei Complementar 621/2012 e nos seguintes valores: Ricardo de Oliveira – R$5.000,00 (cinco mil reais) e José
Tadeu Marino – R$5.000,00 (cinco mil reais)

contenha, nesta ordem, provas de conhecimentos, conforme a natureza do cargo, seguida de análise de títulos
dos candidatos;
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de
Contas, apresentou o Parecer 2168/2018-9, da lavra do
procurador Luciano Vieira, pugnando no seguinte sentido.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja julgada PROCEDENTE a presente representação,
na forma dos arts. 94, 95, inciso II, e 99, § 2°, da LC n.
621/2012, para:
1.1 – com espeque no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012
c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, cominar multa pecuniária a Ricardo de Oliveira;
1.2 – nos termos do art. 1°, inciso XVI, e 87, inciso VI, da
www.tce.es.gov.br

1- EXTINGUIR o feito com resolução de mérito quanto a
Dayse Maria Oslegher Lemos e Pablo Rodnitzky.

3 - DETERMINAR ao atual Secretário Estadual de Saúde
que, no caso de haver candidatos aprovados dentro das
vagas aguardando nomeação, se abstenha de renovar
contratos temporários e precários em detrimento do direito do candidato, de acordo com as condições previstas
em lei e na jurisprudência.
4 - DETERMINAR ao atual Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos que, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, realize levantamento do quadro de servidores da saúde, realizando estudos, simulações e reperSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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cussões ﬁnanceiras sobre gastos com pessoal, objetivando subsidiar a apresentação de proposição legislativa para reposição das contratações precárias por vínculos permanentes, conforme sugerido pela área técnica e pelo
Ministério Público de Contas.
5– DETERMINAR ainda ao atual Secretário de Estado
de Gestão e Recursos Humanos o atendimento aos seguintes pontos, conforme proposto na Instrução Técnica
Conclusiva 742/2018-7:
5.1 - Que se abstenha de contratar de forma diversa que
não seja a regra constitucional, ou seja, mediante prévia
aprovação em concurso, ressalvados o provimento de
cargos em comissão e funções de conﬁança e a contratação temporária, nos estritos casos de excepcional interesse público e necessidade temporária, mediante processo seletivo, nos termos do art. 37, incisos II, V e IX da
CRFB/1988;
5.2 - Que no edital do processo seletivo constem os critérios isonômicos e objetivos de análise dos títulos dos
candidatos;
5.3 - Que após a publicação do edital do processo seletivo seja dada publicidade quanto aos membros integrantes da banca examinadora.
6- CIENTIFICAR o representante dessa decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do Regimento Interno.

Saúde, Srs. Ricardo de Oliveira e José Tadeu Marino, em
razão da renovação de contratos temporários em detrimento de candidatos aprovados no concurso público Edital SEGER/SESA nº 5/2013, com homologação ocorrida em 31/10/2013, inobstante algumas situações excepcionais apresentadas pela defesa a serem avaliadas de
forma mais acurada.
Nas circunstâncias apresentadas, ressalto os termos da
Lei 13.665/2018, Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), sancionada no dia 25 de abril passado, que alterou a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, na qual foram introduzidos dez novos artigos, trazendo inovações importantes aos que detêm poder de decisão, com avaliação motivada com base no mundo real e
não em abstrações jurídicas.
Me reporto especialmente ao artigo 22, com o qual o legislador quer evitar, com razão, que ao gestor não sejam
impostas ações de cumprimento impossível.
Portanto, a partir desta alteração legislativa o julgador
em sua decisão deverá inteirar-se da situação do gestor
e ter em conta a realidade dos fatos, não bastando a alegação genérica que a ele cabe dar efetividade a políticas
públicas, in verbis:

II FUNDAMENTOS:

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as diﬁculdades
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a
seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Na esteira do entendimento vertido no voto n.
3475/2018-9 do Eminente Relator, pedi vistas dos autos para me inteirar do assunto abordado, em especial,
porque vislumbrei que a acusação ora apreciada imputou multa de R$5.000,00 aos Secretários de Estado da

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas
que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação
do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

7- À SEGEX para monitoramento.

www.tce.es.gov.br

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do
agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Há que salientar, ainda, diante dos aspectos introduzidos
pela LINDB, cabe aos Tribunais de Contas, no seu mister constitucional de controle externo, avaliação além da
legalidade, focada também em outros princípios de envergadura constitucional, quais sejam, na eﬁciência, economicidade e motivação, dando a ambas a importância
e patamar indistintos e, portanto, devem ser interpretados de forma sistemática e harmônica, não de forma
isolada.
Deste modo, passo a análise das irregularidades mantidas pelo relator, sob a ótica dos preceitos contidos na recém editada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), e também considerando eventuais excludentes de culpabilidade a serem veriﬁcadas, merecendo,
ainda, a avaliação do caso concreto à luz dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, senão vejamos:
II.1 DA PRELIMINAR DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE:
Primeiramente, me reporto ao item 2 da ITI 59/2017-5
que aponta suposta inconstitucionalidade dos Decretos
3.755-R/2015, 3.922-R/2016 e 4.067-R/2017, artigos 2°,
IX, 12, IX e 4°, IX, respectivamente, em razão da violação
ao art. 37, II da Constituição Federal:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Dec. 3.755-R/2015, “art. 2º. Fica suspensa a prática dos
seguintes atos: (...)
IX – a realização de novos concursos públicos para provimento de cargos efetivos”.
Dec. 3.922-R/2016 “art. 12. Ficam mantidas as suspensões dos seguintes atos: (...) IX – a realização de novos
concursos públicos para provimento de cargos efetivos”.
Dec. 4.067-R/2017 “art. 4º Ficam mantidas as suspensões dos seguintes atos: (...) IX – a realização de novos
concursos públicos para provimento de cargos efetivos”.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência e, também, ao seguinte: (...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
No caso concreto tratado neste item, a alegada desconformidade com a Lei Maior, sugeriu ao Plenário desta
Corte de Contas, em sede de controle difuso e incidental, a citação dos responsáveis pela inconstitucionalidade dos dispositivos legais supra referidos, na forma do
art. 333, § 2º, do RITCEES (Res. TC 261/2013).
Sobre esta questão, alinho-me ao entendimento técnico disposto na ITC 742/2018, tendo em vista os termos
da defesa apresentada pelo Sr. Paulo Cesar Hartung Gomes (Governador do Estado), representado pelo Procurador Geral do Estado, Sr. Alexandre Nogueira Alves, nos

quais esclarece:
Em caráter preliminar, cumpre salientar que o ato normativo objeto da
Instrução Técnica Inicial n. 00850/2017-6 é ato secundário, infralegal, meramente I regulamentar, logo, incapaz
de ofender, de forma direta, o texto constitucional, resultando dao. a inadequação da sujeição de seu conteúdo
ao controle de constitucionalidade, até mesmo, incidental. Em face dessa sua natureza, a crise que pode suscitar
é de legalidade, jamais de constitucionalidade, de modo
a patentear a improcedência da questão prejudicial ventilada pela área técnica dessa Colenda Corte de Contas.
A tentativa de extrair a inconstitucionalidade do ato infralegal hostilizado a partir de uma leitura contextualiza
de um “conjunto de atos concatenados” do Poder Público não denota outra coisa senão a arguição de inconstitucionalidade meramente reﬂexa e indireta, impossível,
então, de ser obtida.
Inconstitucionalidade haveria se autorizasse a contratação temporária independentemente da observância dos
requisitos legais e/ou constitucionais, o que não é verdade. Disso resulta a sua higidez, porquanto inexistente incompatibilidade de seu teor normativo com o texto constitucional.
(...) cumpre reaﬁrmar que os decretos estaduais que suspenderam a realização de concursos públicos não violam
nenhum dispositivo constitucional (nem as regras concernentes ao concurso público, nem as relativas a contratos temporários). Foram eles editados com base nos
poderes inerentes ao Chefe do Poder Executivo para organizar e conduzir a Administração Pública (art. 84, inciso VI, da CR/88), tendo por pano de fundo desse agir eswww.tce.es.gov.br

tatal, além da crise econômica, o alerta emitido pelo Tribunal de Contas em virtude de o percentual da despesa
total com pessoal ter atingido I limite prudencial previsto
na Lei de Responsabilidade Fiscal. i I Trata-se de matéria
interna corporis, que não pode, nem deve ser objeto de
controle de constitucionalidade.
(...)
Não se pode perder de vista que o próprio Tribunal de
Contas determinou que o Estado do Espírito Santo ﬁzesse a realização de um estudo atuarial do Fundo Financeiro (previdenciário) para os próximos 75 (setenta e cinco)
anos para o planejamento de politica de pessoal, sendo
que eventual determinação pela realização ele concurso
público, com a declaração ele inconstitucionalidade elo
decreto que suspende novas nomeações, implicaria violação à própria decisão pretérita dessa Colenda Corte.
Assim, considerando que os referidos Decretos não proíbem a realização de novos concursos públicos para ocupação de cargos efetivos, apenas os suspendem momentaneamente, entendo que prosperam os argumentos do
defendente da norma quando aﬁrma que não há afronta direta ao texto constitucional, não havendo que se falar, pois, em inversão da regra constitucional prevista no
art. 37, II da CF.
Nesta linha, afasto a arguição de inconstitucionalidade
do art. 7° do Decreto Estadual n° 3.755-R/15, art. 14 do
Decreto Estadual n° 3.922-R/16 e art. 6° do Decreto Estadual n° 4.057-R/16.
II.2 – DO MÉRITO:
Passo a análise em conjunto dos itens 3.1 e 3.3, constantes da Instrução Técnica Inicial 850/2017, da Instrução Técnica Conclusiva 742/2018 e do voto do relator
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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n.3475/2018, por tratarem da mesma matéria, conforme a seguir transcritos:
II.2.1 Contratação e renovação de contratos de servidores temporários fora das hipóteses de excepcionalidade exigidas pela CF/88 e contratação de servidores
sob vínculos temporários em detrimento à nomeação
de servidores efetivos aprovados em concurso público
então vigente (item 3.1)
Base legal: art. 37, caput, II, IX da CF/88 e art. 32, II e IX
da Constituição do Estado do Espírito Santo.
II.2.2 Contratação irregular de servidores temporários
em detrimento à realização de concurso público para
atendimento de necessidade permanente do Estado
(item 3.3)
Base legal: art. 37,caput, II, IX da CF/88 e art. 32, II e IX da
Constituição do Estado do Espírito Santo
De plano, importa ressaltar a posição adotada pelo Ministério Público de Contas para afastamento da responsabilização dos Secretários de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos
e Sr. Pablo Rodnitzky, em razão da ausência de suporte
legal para tanto.
Pois bem.
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos realiza o
planejamento de recursos humanos considerando as
necessidades de pessoal de curto, médio e longo prazo, com base nas demandas quantitativas e qualitativas,
bem como a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal e equilíbrio das contas públicas.
Por sua vez, o artigo 5º, § 1º, da Lei Complementar n.
637/2012, que instituiu a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado

do Espírito Santo, prescreve que as unidades organizacionais de recursos humanos do Poder Executivo Estadual deverão reportar à SEGER informações no que se refere ao planejamento de recursos humanos do respectivo
órgão ou entidade de atuação.
Diante do arcabouço legal que deﬁne a ﬁnalidade da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos e as competências do cargo de Secretário, passo a conferir que a mesma cuida de forma macro da gestão e recursos humanos
do Estado, mas a micro gestão e as deﬁnições das possibilidades de contratações que melhor se adequam a realidade de cada pasta são de responsabilidade das respectivas secretarias e demais órgãos públicos, sob pena de
inviabilizar a própria atuação da SEGER, cujas competências já são demasiadamente hercúleas.
Assim, veriﬁco que compete à cada Órgão, por meio de
suas respectivas unidades de recursos humanos, informar à SEGER as informações relativas ao planejamento
e seus respectivos recursos humanos, razão pela qual,
na realidade, não competia aos Secretários de Estado de
Gestão e Recursos Humanos a decisão de nomear os referidos aprovados em um concurso público da Secretaria
Estadual de Saúde - SESA, estando os mesmos, portanto,
sujeitos à provocação do órgão de origem para a realização de ato conjunto.
Nessa fenda, veriﬁco que competia aos Secretários de
Estado da Saúde decidirem quanto à gestão de suas pastas, impondo-lhes a melhor forma de contratação e alcance das ﬁnalidades públicas de sua Secretaria.
Deste modo, alinho-me ao posicionamento sustentado
no Parecer Ministerial, cujos termos foram acompanhados pelo e. relator, conforme trecho do seu voto, abaixo
reproduzido:
www.tce.es.gov.br

(...) Aliás, neste Tribunal de Contas, a conduta comissiva
ou omissiva do agente, dolosa ou culposa, cujo resultado seja a violação de dever jurídico aplicável aos sujeitos
à sua jurisdição implica na responsabilização do agente
público, conforme preconizado no art. 5º c/c arts. 134 e
135 da Lei Complementar 621/2012.
Ao ocupar cargos de direção na administração pública,
seja agente político ou estritamente administrativo, assumem-se atribuições inerentes àquela atividade dentro
de uma cadeia de comando estruturada, com segregação de funções e hierarquizada, nos moldes do modelo weberiano.
Assim, dentro dessa estrutura, denominada genericamente como Administração Pública, e por analogia a todo modelo de administração, seja de natureza pública
ou privada, o corpo diretivo é responsável pelas ações
cometidas por aqueles sujeitos à sua subordinação sem
que isso conﬁgure o enquadramento no conceito jurídico de responsabilidade objetiva, mas decorre da ação ou
omissão do sujeito, capaz de alterar o resultado da organização ou sua inépcia para ocupar o cargo.
Considerando a natureza subjetiva e o caráter peculiar
acima expostos, a responsabilidade jurídica aplicada ao
Controle Externo não se restringe à existência de um dano ou prejuízo ao erário, mas alcança as condutas omissivas e comissivas com grave infração à norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial.
Dessa forma, constatada a existência de ato administrativo eivado de vício, pode ocorrer que nem todos os responsáveis sejam punidos, pois para que a sanção ocorra
é necessário o exame individual da conduta e a culpabilidade dos agentes, que pode estar presente em relação
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

129

ATOS DO PLENÁRIO

ra atendimento de necessidade permanente do Estado.
Conduta: Omitir-se do dever conjunto de realizar concursos públicos para provimento de cargos públicos efetivos, optando pela contratação de servidores temporários, por meio do Edital 70/2016, para exercerem atividades permanentes do Estado.

2016) e o sr. Pablo Rodnitzky - Secretário de Estado de
Gestão e Recursos Humanos (2014) teriam sido omissos
nas contratações e renovações de contratos de servidores temporários durante os períodos em que permaneceram à frente da referida Pasta, condutas eivadas de vício, segundo exposto pela área técnica deste Tribunal.

- Item 3.1. Contratação e renovação de contratos de servidores temporários fora das hipóteses de excepcionalidade exigidas pela CF/88 e contratação de servidores
sob vínculos temporários em detrimento à nomeação de
servidores efetivos aprovados em concurso público então vigente. Conduta: Omitir-se do dever de nomear e
prover os cargos públicos vacantes existentes ofertados
através do Edital SEGER/ SESA nº 05, publicado em 21 de
fevereiro de 2013, e permitir que o prazo de vigência do
referido certame se encerrasse sem que houvesse o provimento das vagas ofertadas, mesmo diante de candidatos aptos a ocuparem os cargos ofertados. Por outro lado, privilegiou a contratação de servidores temporários
a ﬁm de exercerem atividades permanentes do Estado.

Já o sr. Pablo Rodnitzky - Secretário de Estado de Gestão
e Recursos Humanos (2014) poderá ser declarado em alcance por esta Corte ante as seguintes condutas descritas na ITC 742/2018-7:

Todavia, em que pese a análise técnica proferida, alinho-me ao posicionamento sustentado no Parecer Ministerial, especiﬁcamente no que tange aos fundamentos fáticos sustentados no Parecer Ministerial.

- Item 3.1 - Contratação e renovação de contratos de servidores temporários fora das hipóteses de excepcionalidade exigidas pela CF/88 e contratação de servidores
sob vínculos temporários em detrimento à nomeação de
servidores efetivos aprovados em concurso público então vigente. Conduta: Omitir-se do dever de nomear e
prover os cargos públicos vacantes existentes ofertados
através do Edital SEGER/SESA nº 5, publicado em 21 de
fevereiro de 2013, de modo que optou por contratar e
renovar contratos temporários em vez de proceder pela
nomeação dos aprovados em concurso público para provimento de cargos públicos de caráter efetivo.

Isso porque, dentro da estrutura organizacional/administrativa emanada da Lei nº 3.043/75, a Secretaria de
Estado da Administração e dos Recursos Humanos tem
natureza instrumental, constituindo organização-base
do sistema estruturante de recursos humanos, com presença nas demais secretarias através de Grupos Setoriais
(art. 49 e 50), com atribuições de oferecer serviços-meio
necessários ao funcionamento regular da administração
direta (art. 25), observados, obrigatoriamente, a orientação desejável pelas unidades usuária quanto aos critérios de recrutamento, seleção e administração de categorias funcionais especializadas (art. 59, § º).

- Item 3.2 - Contratações e renovações de contratos de
servidores temporários sem processo seletivo prévio,
sem ampla divulgação e em afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Conduta: Omitir-se do dever de promover processo seletivo prévio para a contratação de servidores temporários em que fossem respeitados os princípios da isonomia, da impessoalidade, da
publicidade, no exercício de 2015 (momento anterior ao
lançamento dos editais 01 e 02 de 2015).

- Item 3.2 - Contratações e renovações de contratos de
servidores temporários sem processo seletivo prévio,
sem ampla divulgação e em afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Conduta: Omitir-se do dever de promover processo seletivo prévio para a contratação de servidores temporários em que fossem respeitados os princípios da isonomia, da impessoalidade, da
publicidade, no exercício de 2015 (momento anterior ao
lançamento dos editais 01 e 02 de 2015).

Assim entendo correta a avaliação das condutas dos ex-Secretários de Recursos Humanos conforme exposto
pelo Ministério Público de Contas, diante da evidência
que os atos a eles inquinados não se sustentam quando
cotejados com o dever jurídico a eles atribuídos, consubstanciado na ausência de poder decisório quanto à
deﬁnição do quantitativo de vagas oferecidas em concurso público e a oportunidade de nomeação, todas a
cargo do Secretário de Estado da Saúde.

Item 3.3 - Contratação irregular de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público pa-

Em síntese, a sra. Dayse Maria Oslegher Lemos - Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (2015-

Nesse passo, em que pese o afastamento da responsabilidade dos Secretários da SEGER, como se depreende

a um e ausente em relação a outros. Pode incidir, ainda,
alguma causa de exclusão da ilicitude da conduta ou da
culpabilidade do agente.
No caso destes autos, tem-se que Dayse Maria Oslegher
Lemos - Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (2015-2016) poderá ser declarada em alcance
por esta Corte ante as seguintes condutas descritas na
ITC 742/2018-7:

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

130

ATOS DO PLENÁRIO

deste preâmbulo, importa revisitar os termos de suas
respectivas defesas, juntamente com a defesa do Sr. Ricardo de Oliveira, para a contextualização dos fatos, bem
como dos motivos que os levaram a conduta imputada
como irregular, conforme trechos que entendo pertinente a reprodução:
Sr. Pablo Rodnitzky – Secretário de Estado de Gestão e
Recursos Humanos – SEGER:
(...) Lei Complementar no 101/00- LRF, ao estabelecer
regras de gestão ﬁscal, assenta-se, ainda, nos seguintes
princípios:
Planejamento - instrumento indispensável para racionalizar a ação do Estado, posto que evidencia os meios necessários ao alcance dos objetivos almejados. Está previsto em diversos dispositivos da LRF, como: inovações
na lei de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias
anuais (arts. 4º e 5º) e programação ﬁnanceira (art. 8o).
Equilíbrio das contas públicas - são exemplos da aplicação deste princípio: equilíbrio entre receitas e despesas
e metas de superávit primário (art. 4o, I, a); regras pertinentes a renúncias de receitas (art. 14, 1), a aumento de
despesas (arts. 16 e 17) e aos sistemas previdenciários
dos entes da Federação (art. 69).
Pois bem, o ora peticionante fez publicar o Edital SESA/
SEGER n. 72/2013 e iniciou uma programação de nomeações para as vagas disponibilizadas,conforme despacho
de ﬂs. 101/102 do Processo n. 64538400, bem como realizou a nomeação de 603 aprovados no referido concurso (ﬂs. 15 do Relatório de Inspeção n. RF-INS 4-2015), o
que por si só já demostra que o mesmo adotou todos os
atos de gestão indispensáveis à nomeação dos aprovados, observando portanto o Princípio do Planejamento

supramencionado.
Veriﬁca-se, portanto, que foram realizados quatro blocos de nomeações enquanto o ora peticionante estava
à frente da Secretaria de Gestão, sempre observando os
pressupostos da LRF, em especial o Princípio do Equilíbrio das contas públicas e do Planejamento, e que o prazo de vigência do concurso ainda estava válido ao término da sua gestão.
Ocorre que os aprovados possuem o direito subjetivo
de nomeação, princípio este que merece ser ponderado
com o princípio constitucional da razoabilidade, proporcionalidade e aos mencionados princípios do Equilíbrio
das contas públicas e do Planejamento.
Ora, toda ação do Estado pressupõe organização, planejamento e controle o que demanda tempo e esforço
de inúmeros servidores públicos, razão pela qual a nomeação dos aprovados não ocorre de forma automática após a publicação da lista de aprovados. Faz-se necessário, portanto, um prazo de validade do concurso dentro do qual a Administração Pública deve pautar-se, condicionado à manutenção das mesmas condições ﬁscais
do Estado.
Destarte, a Administração Pública possui um razoável
prazo (validade do concurso) para que os atos de gestão sejam realizados, especialmente havendo a transição de um modelo contratual (por Cooperativas ou por
DT’s) para um modelo em que a realização dos serviços
passa a ser realizada diretamente pelo Estado, por meio
de servidores efetivos, no caso pela Secretaria de Saúde, por meio dos aprovados no concurso público. É imprescindível destacar que o caso em tela é sensível, pois
a migração de um modelo contratual para a prestação
dos serviços diretamente pelo Estado por meio dos serwww.tce.es.gov.br

vidores concursados não pode comprometer a prestação
dos serviços públicos de atendimento médico nos hospitais públicos estaduais, motivo pelo qual não se resume a simplesmente rescindir um contrato e a nomeação
dos aprovados, mas de se cercar de todas as cautelas necessárias para que os serviços médicos não sejam interrompidos, sob pena de ofensa ao Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos, segundo o qual os serviços
públicos essenciais não podem sofrer solução de continuidade, ou seja, não podem ser interrompidos. Destarte, é um ato administrativo complexo, já que envolve diversos fatores, bem como diversos Princípios constitucionais que devem ser interpretados de forma sistemática e harmônica, não de forma isolada, como feito pelo
denunciante.
É preciso observar o Princípio Constitucional da Continuidade dos Serviços Públicos em harmonia com o princípio da vinculação ao instrumento legal, pois em havendo colisão entre princípios (antinomia) deve-se interpretar os mesmos de forma a preservar o interesse público
maior, que no caso é a manutenção dos serviços médicos públicos essenciais à população. E mais, a migração
do modelo contratual no qual o serviço médico é prestado por Cooperativas médicas ou por DT’s para a prestação dos serviços pelo Estado, por meio de servidores efetivos, requer razoável decurso de tempo de modo que
ocorra sem interrupção dos serviços, pois trata-se de
serviço público essencial cuja complexidade de transição
entre diferentes modelos merece cautela.
Assim sendo, restou demonstrado que o ora peticionante não somente publicou o edital do resultado ﬁnal do
concurso em referência, mas também realizou a nomeação de 603 aprovados no concurso, bem como promoSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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veu todos os atos necessários as demais nomeações a
serem realizadas dentro do prazo de validade do concurso, sendo certo que a transição do modelo contratual para o modelo de prestação direta requer tempo para devida implementação.
E mais, o direito subjetivo à nomeação existe dentro do
prazo de validade do concurso, ou seja, a Administração
Pública tem o dever de nomear os aprovados dentro do
número de vagas ofertadas no edital, dentro do prazo de
validade do concurso, desde que mantidas as condições
ﬁscais do Estado, o que no caso em tela não foi considerado, haja vista a grave crise ﬁnanceira que assolou
o país e que certamente comprometeu a execução das
referidas políticas públicas, posto que o planejamento
é dinâmico, não estático como faz crer as alegações ora
combatidas.
‘DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. LIMITE. OFERTA DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO.
PRAZO. VALIDADE DO CERTAME. PRORROGAÇÃO. PRERROGATIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não compete, pela via
do recurso especial, examinar a negativa de vigência a
norma de índole constitucional, ainda que de conteúdo
principiológico.
2. Dentro do prazo de validade do concurso. a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará
a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma,
um dever imposto ao poder público. (RE599.098/MS,

Rei. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
10/08/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-189).
3. Dessa forma, não conﬁgura ilegalidade, preterição ao
direito de nomeação, muito menos causa de pedir para
postular amparo a direito líquido e certo pela via mandamental, a extensão do prazo de validade do concurso público, sobretudo porque constitui prerrogativa
da Administração Pública que encontra assento em texto
constitucional expresso.

destaques.
Saliente-se que o então Secretário de Gestão e Recursos Humanos, ora interessado, pautou suas condutas na
mais estrita legalidade, buscando sempre atuar com correção, de forma a resguardar primordialmente o indisponível interesse público.
Dayse Maria Oslegher Lemos – Secretária de Estado de
Gestão e Recursos Humanos – SEGER:
(...)

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Parte 1: Da contratação de servidores temporários em
desconformidade

(REsp 1432301/SC, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014,
DJe 11/03/2014), com destaques.’

com o art. 37, IX da Constituição Federal.

‘ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR ESTADUAL. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. VENCIMENTO.
RECURSO PROVIDO.
1. Ocorrendo o vencimento do prazo de validade do
certame em junho/2010, conforme previsão do Decreto Estadual 12.562/2008, a recorrente passou a ter direito subjetivo à sua nomeação para o cargo de Agente
de Serviços de Limpeza no Município de Batayporã - MS,
segundo a pacíﬁca jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso ordinário provido para conceder-se a segurança, a ﬁm de determinar a imediata nomeação da ora
recorrente.
(RMS 30.624/MS, Rei. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)’, com
www.tce.es.gov.br

Em verdade, o item 3.1 da Auditoria, mencionada na decisão que ora se responde, divide-se em dois: o primeiro aborda as contratações feitas pela Administração que
não atenderiam os requisitos constitucionais de excepcionalidade e interesse público previstos na Carta Magna; o segundo, a suposta omissão de nomeação de aprovados no Concurso SESA n° 01/2013 em prol de servidores temporários contratados para o exercício de funções
idênticas.
Quanto ao primeiro item, temos, como representante do
Governo do Estado na área de recursos humanos, plena ciência da literalidade dos incisos 11 e IX do art. 37
da Constituição Federal, que colocam em xeque as contratações temporárias realizadas incontinenti pelo Poder
Executivo Estadual.
Especiﬁcamente em relação à saúde pública estadual, é
fato que o número de servidores em designação temporária é expressivo, especialmente motivada pela universalização e expansão do Sistema Único de Saúde, determinada no art. 196 da Constituição Federal, que compeSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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te prioritariamente aos Estados da Federação, a quem
recai a responsabilidade da gestão dos hospitais de referência e atendimento dos casos médicos principalmente
de média e alta complexidade.
Isso fez com que a demanda na área crescesse vertiginosamente desde o início da década de 1990. Além disso, observa-se no período um sensível crescimento e envelhecimento da população capixaba. Isso fez, faz e fará
com que a rede pública hospitalar seja cada vez mais exigida, incluindo-se, evidentemente, o aumento contínuo
da demanda aos proﬁssionais de saúde que atuam em
prol do Estado.
Tais contratações, também é certo, são useira e vezeiramente colocadas em xeque.
Por esse motivo, o Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, ciente da relevância da questão, elegeu como prioridade a paulatina erradicação da contratação inconstitucional de servidores temporários no âmbito público estadual.
Tanto assim o é que em recentíssima ocasião foi editada,
por iniciativa do Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, a Lei Complementar Estadual n° 809, publicada
em 25 de setembro de 2015, que, a exemplo da Lei Federal n° 8.745/1993, “dispõe sobre a contratação por tempo determinado no Estado do Espírito Santo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federaf’, e elenca, taxativamente, as hipóteses que
autorizam a admissão de servidores temporários no âmbito público estadual.
Ainda nessa esteira, foi editado o Decreto n° 3.923-R, publicado em 07 de janeiro de 2016, que no vácuo do art.

17, § 1° da lei em tela, determinou a extinção gradual
dos contratados temporariamente nos órgãos públicos
estaduais até o ano de 2025.
Nesse passo, causa-nos espanto a aﬁrmação contida na
Instrução Técnica n°580/2017-6 de que “nem se encontrou no sítio da SESA o decreto referido na legislação”,
visto que o acesso ao decreto é público e de facílimo manejo, no sítio eletrônico do Diário Oﬁcial do Estado.
Temos a expectativa, aliás, de no exercício da Presidência do Comitê Permanente de Contratações Temporárias - criado pela mesma Lei Complementar n° 809/2015
- conduzir os demais órgãos da Administração Pública a
promover a primeira redução dos contratos temporários
já ao ﬁnal do presente ano, em 5% (cinco por cento), na
forma do art. 1°, inciso I do mencionado decreto.
Ao ﬁnal desse processo, no prazo deﬁnido no Decreto n° 3.923-R/2016, restarão os contratos amparados
nas hipóteses previstas no art. 2° da Lei Complementar n°809/2015, de indubitável constitucionalidade, mas
não mais aqueles questionáveis do ponto de vista legal,
o que deu ensejo às representações ora perscrutadas.
Mas, evidentemente, esse é um processo que demanda estudos e tempo, pela sensível natureza do serviço
de saúde prestado à população e pela absorção paulatina de atribuições e pessoal pelas unidades da rede estadual.
Nessa esteira, prejudicial seria a interrupção dos contratos, de forma abrupta, o que certamente afetaria os serviços públicos nos quais tais servidores temporários estão engajados. A dispensa dos servidores temporários,
de forma repentina e sem planejamento, traria insuportável prejuízo aos que mais precisam dos serviços de
www.tce.es.gov.br

saúde: os cidadãos em situação de vulnerabilidade social e econômica.
Assim, em que pese passíveis de questionamentos, as
contratações promovidas pela Secretaria da Saúde em
caráter temporário nos últimos anos foram feitas para
trabalho exclusivo em área social sensível prioritária para a sociedade capixaba. A ruptura imediata desses contratos e dispensa de todos os temporários no presente
momento. Como se vê. provocaria um irremediável caos na saúde.
Dessa forma, mesmo que se saiba não ser ideal o cenário ora em análise, também se deve ter em conta que
uma mudança abrupta se daria em arrepio ao princípio
da continuidade do serviço público, visto que diretamente afetados os cidadãos capixabas em caso de interrupção dos contratos na área da saúde.
lnobstante a delicada situação exposta, ressaltamos as
providências adotadas para diminuição paulatina dos
contratos temporários - não só na saúde, como em toda a Administração Estadual - e colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento que se ﬁzer necessário sobre o tema, e contamos com a sensibilidade e compreensão deste douto Tribunal de Contas Estadual nesse ínterim.
Parte 2: Da contratação de servidores temporários em
detrimento à nomeação dos aprovados no Concurso Público SESA n° 01/2013.
Nesse ponto, parece-nos que a decisão foi proferida a
partir da pressuposição que a Administração não nomeou os servidores aprovados no último Concurso Público promovido pela SESA no ano de 2013, para manter
os servidores temporários que tinham vínculo com o EsSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tado na ocasião.
(...) Em suma, no ano de 2013 o Estado do Espírito Santo
deﬂagrou certame, por meio do Edital SESA n° 01/2013,
que ofertou 2.121 (duas mil cento e vinte e uma) vagas
na área ﬁm da Secretaria de Estado da Saúde. Após todos os trâmites, o certame teve ﬁm em 1° de novembro de 2013, quando foi publicado o Edital SEGER/SESA
n° 72/2013, com o resultado ﬁnal dos candidatos participantes.
Ressalte-se que Edital SESA n° 01/2013 previu, após a
homologação do resultado ﬁnal, sua vigência por 2 (dois)
anos, que, dessa forma, teve ﬁm no último dia 31 de outubro.
Pois bem. Após as nomeações que ocorreram no ﬁnal de
2013 e no início de 2014, na atual gestão promovemos
em conjunto com a SESA - cientes da aproximação do ﬁnal do prazo de validade do certame - um levantamento das vagas restantes ofertadas pelo concurso, para dimensionar o número de candidatos a serem convocados,
ssim como para tornar sem efeitos nomeações anteriores que restaram desertas por inércia dos candidatos até
então convocados.
A partir daí, no mês de outubro de 2015 o Estado do Espírito Santo nomeou a expressiva quantidade de 791 (setecentos e noventa e um) candidatos. e com isso, na data do ﬁm da validade do certame, em 31 de outubro de
2015, esgotou o número de vagas ofertadas pelo Concurso Público SESA n° 01/2013.
Assim sendo, no dia 31 de outubro de 2015 todas as vagas oferecidas pelo certame foram preenchidas, incluindo aquelas que não foram assumidas por candidatos anteriormente convocados, bem como dos servidores que

assumiram e solicitaram exoneração, inexistindo vagas
adicionais no âmbito da SESA para nomeação e posse de
quaisquer candidatos.
Oportunamente, enviamos anexos todos os decretos de
nomeação editados no vácuo do Concurso Público SESA
n° 01/2013 no ano de 2015, para ciência deste respeitável Tribunal de Contas.
A verdade é que, em última análise, a Administração nomeou 2.514 (dois mil quinhentos e catorze) candidatos aprovados, muito mais que as 2.121 (duas mil, cento e vinte e uma) vagas ofertadas no início do certame,
e cumpriu com sobras a obrigação assumida através do
Edital SESA n° 01/2013. Tudo isso está concentrado em
demonstrativo feito após o encerramento do concurso,
que encaminhamos em anexo, e cuja veracidade pode
facilmente ser demonstrada a partir da veriﬁcação dos
supramencionados decretos e em acesso ao Portal da
Transparência, se for o caso.
Dessa forma não houve, em absoluto, qualquer omissão desta Secretaria de garantir o direito a nomeação
dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
no certame, e além, de convocar candidatos excedentes
para as vagas não preenchidas nas nomeações promovidas em 2013 e 2014.
Aliás, fomos além do que os parâmetros estabelecidos
em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREwww.tce.es.gov.br

VISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
À NOMEAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO
FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO.
PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5°,
caput).
2. O edital do concurso com número especíﬁco de vagas,
uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação
para a própria Administração e um direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário:
RE 598.099- RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, DJe 03-10-2011.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à
Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um
ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de
titularidade do administrador para decidir sobre o que é
melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos
primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não
encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi
graﬁa, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o
surgimento de novas vagas durante a validade de outro
anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a
despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo
edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que
justiﬁquem a inocorrência da nomeação no curto prazo,
de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhe-

cimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados
em colocação além do número de vagas. Nesse contexto,
a Administração Pública detém a,prerrogativa de realizar
a escolha entre a prorrogação de um concurso público
que esteja na validade ou a realização de novo
certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão
geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o
prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as
hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar
a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal
pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso
público ﬁca reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Nu//), fazendo exsurgir o direito subjetivo à
nomeação, verbi graﬁa, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classiﬁcação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer
a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de
forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direiwww.tce.es.gov.br

to subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente
aprovados no concurso público, pois houve, dentro da
validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da
Administração piauiense acerca da existência de vagas
e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos
Defensores Públicos para o Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(Recurso Extraordinário n° 837311/PI, Rei. Min Luiz Fux,
DJ
18104/2016)
Item 3.3: Da contratação de servidores temporários em
detrimento da realização de concursos públicos na saúde. Também fomos citados para prestar esclarecimentos
sobre a ausência de concursos públicos na saúde, após
o certame deﬂagrado em 2013, por suposta preferência
de contratação de temporários para exercício de “atividades permanentes do Estado”, e mais uma vez imputa o fato à SEGER, por considerar “opção de gestão” de
nossa pasta.
Ademais, defende a Instrução Técnica n° 850/2017-6 que
o cenário ﬁscal do Estado não é suﬁciente para o impedimento de realização de concursos, já que “as contratações temporárias ocorridas sistematicamente nos últimos anos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado também são caracterizadas como despesa com pessoal nos termos do art. 18 da LRF e, portanto, não minimizam” a notiﬁcação que este próprio Tribunal de Contas emitiu quando o Estado atingiu o limite de
alerta de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem. Nunca é demais relembrar
que vivemos desde o ﬁm do ano de 2014 a pior recesSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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são econômica da história do Brasil, retratado por um
declínio parece sem ﬁm. Não bastasse o encolhimento
do Produto Interno Bruto nacional da ordem de 3,8%
(três vírgula oito por cento) em 2015, a propositura das
(poucas) medidas anticíclicas na esfera federal no ano
subsequente foram absolutamente insuﬁcientes para
reverter o viés de queda da economia, o que fez o país
amargar outro índice negativo congênere, de 3,6% (três
vírgula seis por cento) em 2016, que em escala global só
foi pior que países que atravessam franca guerra civil.
Isso obviamente resulta no empobrecimento geral da
população; no corte de milhões de empregos; em um
retrocesso do ritmo de atividade econômica nacional;
e desemboca, por ﬁm, na arrecadação dos entes federativos, que experimenta seguidas quedas desde então.
No âmbito estadual, a frustração do binômio receita prevista/receita colhida foi da ordem de aproximadamente
14,4% (catorze vírgula quatro por cento), igualmente em
2016, o que coloca o Erário em diﬁcílima situação.
Para lidar com a crise, o Governo do Estado do Espírito
Santo não fez opção por atalhos, malabarismos ou magias ﬁscais: adotou uma rigorosa política de ajuste ﬁscal e enxugamento dos gastos públicos, que certamente provoca desagrado em parte da opinião pública, mas
que é a única alternativa possível para evitar que a médio prazo o Estado caia no abismo atualmente vivido por
boa parte dos demais estados da federação.
O sucesso obtido com o equilíbrio das contas corrobora
a necessidade de o Estado do Espírito Santo manter no
presente ano, a exemplo dos anos anteriores, sob controle o crescimento das despesas públicas permanentes,
especialmente as de custeio e as de pessoal, mediante
adoção de uma postura austera e de rigor com o gasto

público.
E este respeitável Tribunal de Contas não só está ciente
desta questão, como recomendou por diversas vezes ao
Poder Executivo rigor máximo na criação de novas despesas, o que vai de encontro à posição defendida pela
Instrução Técnica n° 0850/2017-6.
Aliás, transcrevemos ipsi litteris as considerações do Excelentíssimo Conselheiro Domingos Augusto Taufner, em
voto proferido por ocasião da apreciação das Contas do
Governador do Estado do Espírito Santo do ano de 2016:
Nesse período caberá ao Poder Público limitar ao máximo as novas contratações de pessoal, mesmo aquelas
decorrentes de aposentadoria de servidores do fundo ﬁnanceiro. Isso porque cada
servidor aposentado sai da folha de pagamento de onde
estiver vinculado e o seu custo é transferido para o aporte. O ideal é que sejam substituídos somente os servidores que realizem serviços extremamente essenciais.
Outrossim, a Recomendação 3.4 do mesmo voto:
Que o Governo do Estado do Espírito Santo (. . .) somente façam novas admissões de servidores públicos efetivos, inclusive para substituir do fundo ﬁnanceiro, no que
for imprescindível para o seu
funcionamento e desde que respeitado o limite com gasto de pessoal da LRF, dentre outras exigências; e que façam estudos até o ﬁnal de 2017, que podem ser de maneira individual ou conjunta, para adoção de medidas
de estimulo de receitas, contenção de gastos e melhor
eﬁciência dos serviços públicos, propiciando que o Estado do Espírito Santo esteja mais preparado para enfrentar a crise ﬁscal que ainda pode perdurar pelos próximos anos.
www.tce.es.gov.br

Assim, causa estranheza a tese esposada pela Instrução
Técnica n° 0850/2017-6, de que não haveria diferença
entre vínculos temporários e efetivos pelo fato de ambos serem despesas com pessoal. Ora, este próprio Tribunal de Contas já recomendou redobrada cautela na
criação de despesas previdenciárias, e é cediço os servidores efetivos são obrigatoriamente integrados ao Regime Próprio de Previdência Social, cujo ônus recai sobre
o Erário Estadual.
Repise-se que todo o sacrifício feito pelo Poder Executivo não é pura e simples opção de gestão, mas absolutamente necessário para manutenção em dia da folha de
pagamento dos servidores públicos, que mesmo em cenário de recessão apresenta crescimento vegetativo, em
decorrência de progressões e promoções do funcionalismo, que não encontram paralelo nos contratos temporários sui generis ainda em vigor em todo o Estado.
Importante salientar que o Governo não privou um servidor sequer das progressões e promoções previstas nas
leis de regência das carreiras estaduais, que ﬁzeram com
que a folha crescesse mesmo com a restrição de admissão de pessoal. Tudo isso, aliás, em um momento em
que diversos estados da federação atrasam ou parcelam
o pagamento de seus servidores públicos.
Complementarmente, a Secretaria de Estado da Saúde
certamente atualizará o Tribunal de Contas do andamento do projeto de implementação de um novo modelo de
gestão de parte dos hospitais públicos estaduais, que se
iniciou há pouco com a assinatura da Ordem de Serviço
que passou o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves- HIMABA à gestão de uma Organização Social.
Isso, no médio e longo prazo, impactará signiﬁcativaSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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mente no quadro de pessoal da SESA, uma alternativa à
admissão pura e simples de pessoal efetivo para atendimento de uma necessidade que, em um futuro próximo,
deve ser reduzida nesse processo.
De toda forma, compete à SESA prestar tais esclarecimentos.
Enquanto isso, parece-nos que a melhor ciência da Administração nos recomenda cautela na promoção incontinenti de concursos públicos na área da saúde.
Ricardo de Oliveira – Secretário Estadual da Saúde
(2015-2016):
Ab initio, importante faz-se o esclarecimento de questões afetas ao setor
de Recursos Humanos na Rede SESA, pelos motivos expostos a seguir.
Dentre os direitos sociais, o direito à saúde foi eleito pela
Constituição Federal como de peculiar importância.
Com efeito, o direito à saúde, por estar intimamente
atrelado ao direito à vida, manifesta proteção constitucional no que tange à dignidade da pessoa humana.
O Estado, ao reconhecer a saúde como direito social fundamental, obriga-se à realização de prestações positivas,
e, por conseguinte, à formulação de políticas públicas
sociais e econômicas, destinadas à promoção, proteção
e recuperação da saúde.
Nesse ínterim, o Planejamento Estratégico do Governo
está em constante busca pela promoção do desenvolvimento inclusivo e da garantia de avanços sociais nas diversas áreas aﬁns, em especial a da saúde, como forma
de garantir a resolutividade, acesso e promoção do direito assistencial à demanda populacional do Estado.

Visando cumprir os programas de Governo e assim promover ações e serviços públicos de saúde de maneira eﬁciente e comprometida com o bem-estar público,
o Mapa da Estratégia da SESA 2015-2019, e as Orientações Estratégicas do período 2015-2018 do Governo do
Estado, contemplam a ampliação da rede hospitalar como um dos projetos prioritários.
A ampliação de cunho assistencial inclui abertura de 90
(noventa) leitos
de retaguarda e 14 (quatorze) leitos de terapia intensiva
e semiintensiva
no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória; 116 (cento
e dezesseis) novos leitos no Hospital Dório Silva; Construção da nova Central de Distribuição de Medicamentos, dentre outros projetos de reestruturação da rede assistencial, restando, pois, evidente o aumento no volume de trabalho, justiﬁcando assim a necessidade do aumento de mão-de-obra técnica especializada para efetivação dos serviços que serão oferecidos à população do
Estado do Espírito Santo.
Ademais, importante ressaltar ser prioridade da Política Governamental do Estado a implementação incisiva
na área assistencial da saúde do Programa de Organizações Sociais, devidamente regulamentado por meio da
Lei Complementar no 489/2009.
Trata-se de uma política estratégica de prevenção, inclusive quantos aos alertas emitidos pela Colenda Corte de
Contas no que tange ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal referente aos gastos com pessoal,
tendo como base os Decretos N° 3755-R/2015; N° 3922R/2016 e No 4057-R/2016.
Tal fato justiﬁca-se em decorrência de aspectos desawww.tce.es.gov.br

ﬁadores que se apresentam frente à gestão hospitalar,
apontando para uma necessária modernização no sentido de buscar otimização dos recursos postos à disposição da Saúde, exigindo meios mais ágeis que não se logra obter pela gestão direta, que esbarra nas diﬁculdades de aporte e gestão de recursos humanos, sendo necessárias alternativas de gestões inovadoras que saneem
tais questões.
A experiência de gerenciamento dos hospitais por meio
de Organizações
Sociais tem se mostrado exitosa, na medida em que
maior autonomia administrativa e ﬁnanceira proporciona uma maior ﬂexibilidade na contratação de pessoal e
na aquisição de bens e serviços, com melhor gestão de
desempenho e resultados, proporcionando otimização
dos recursos com a redução de custos e conseqüente
melhoria da qualidade
dos serviços ofertados à sociedade, enquanto usuária do
sistema SUS.
Logo, com o novo modelo de gestão, não haverá a possibilidade de permanência de servidores com vínculos de
designação temporária dentro das unidades a serem geridas por Organização Social.
Especiﬁcamente em relação à saúde pública estadual, é
fato que o número de servidores em designação temporária é expressivo, especialmente motivada pela universalização e expansão do Sistema Único de Saúde, determinada no art. 196 da Constituição Federal, que compete prioritariamente aos Estados da Federação, a quem
recai a responsabilidade da gestão dos hospitais de referência e atendimento dos casos médicos principalmente
de média e alta complexidade.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Isso fez com que a demanda na área crescesse vertiginosamente desde o início da década de 1990. Além disso, observa-se no período um sensível crescimento e envelhecimento da população capixaba. Isso fez, faz e fará
com que a rede pública hospitalar seja cada vez mais exigida, incluindo-se, evidentemente, o aumento contínuo
da demanda aos proﬁssionais de saúde que atuam em
prol do Estado.
Tais contratações, também é certo, são useira e vezeiramente colocadas em xeque.
Por esse motivo, o Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, ciente da relevância da questão, elegeu como prioridade a paulatina erradicação da contratação
inconstitucional de servidores temporários no âmbito
público estadual.
Tanto assim o é que em recentíssima ocasião foi editada,
por iniciativa do Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, a Lei Complementar Estadual n° 809, publicada
em 25 de setembro de 2015, que, a exemplo da Lei Federal n° 8.745/1993, “dispõe sobre a contratação por tempo determinado no Estado do Espírito Santo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federaf’, e elenca, taxativamente, as hipóteses que
autorizam a admissão de servidores temporários no âmbito público estadual.
Ainda nessa esteira, foi editado o Decreto n° 3.923-R, publicado em 07 de janeiro de 2016, que no vácuo do art.
17, § 1° da lei em tela, determinou a extinção gradual
dos contratados temporariamente nos órgãos públicos
estaduais até o ano de 2025.
Nesse passo, causa-nos espanto a aﬁrmação contida na

Instrução Técnica n° 580/2017-6 de que “nem se encontrou no sítio da SESA o decreto referido na legislação”,
visto que o acesso ao decreto é público e de facílimo manejo, no sítio eletrônico do Diário Oﬁcial do Estado.
Temos a expectativa, aliás, de no exercício da Presidência do Comitê Permanente de Contratações Temporárias - criado pela mesma Lei Complementar n° 809/2015
- conduzir os demais órgãos da Administração Pública a
promover a primeira redução dos contratos temporários
já ao ﬁnal do presente ano, em 5% (cinco por cento), na
forma do art. 1°, inciso I do mencionado decreto.
Ao ﬁnal desse processo, no prazo deﬁnido no Decreto
n° 3.923-R/2016, restarão os contratos amparados nas
hipóteses previstas no art. 2° da Lei Complementar n°
809/2015, de indubitável constitucionalidade, mas não
mais aqueles questionáveis do ponto de vista legal, o
que deu ensejo às representações ora perscrutadas.
Mas, evidentemente, esse é um processo que demanda estudos e tempo, pela sensível natureza do serviço
de saúde prestado à população e pela absorção paulatina de atribuições e pessoal pelas unidades da rede estadual.
Nessa esteira, prejudicial seria a interrupção dos contratos, de forma abrupta, o que certamente afetaria os serviços públicos nos quais tais servidores temporários estão engajados. A dispensa dos servidores temporários,
de forma repentina e sem planejamento, traria insuportável prejuízo aos que mais precisam dos serviços de
saúde: os cidadãos em situação de vulnerabilidade social e econômica.
Assim, em que pese passíveis de questionamentos, as
contratações promovidas pela Secretaria da Saúde em
www.tce.es.gov.br

caráter temporário nos últimos anos foram feitas para
trabalho exclusivo em área social sensível prioritária para a sociedade capixaba. A ruptura imediata desses contratos e dispensa de todos os temporários no presente
momento, como se vê, provocaria um irremediável caos na saúde.
Dessa forma, mesmo que se saiba não ser ideal o cenário ora em análise, também se deve ter em conta que
uma mudança abrupta se daria em arrepio ao princípio
da continuidade do serviço público, visto que diretamente afetados os cidadãos capixabas em caso de interrupção dos contratos na área da saúde.
lnobstante a delicada situação exposta, ressaltamos as
providências adotadas para diminuição paulatina dos
contratos temporários - não só na saúde, como em toda
a Administração Estadual.
Com base nas argumentações de defesa e documentação de suporte passo a análise dos fatos:
O Concurso Público sob análise, realizado por meio do
Edital SESA n° 01/2013, ofertou 2.121 (duas mil cento e
vinte e uma) vagas na área ﬁm da Secretaria de Estado
da Saúde. Após todos os trâmites, o certame teve ﬁm em
1° de novembro de 2013, quando foi publicado o Edital
SEGER/SESA n° 72/2013, com o resultado ﬁnal dos candidatos participantes.
O referido Edital SESA n° 01/2013 previu, após a homologação do resultado ﬁnal, sua vigência por 2 (dois) anos
que, dessa forma, teve ﬁm no dia 31 de outubro de 2015.
Alega a defesa que após as nomeações que ocorreram
no ﬁnal de 2013 e no início de 2014, no mês de outubro
de 2015, o Estado do Espírito Santo nomeou a expressiva quantidade de 791 (setecentos e noventa e um) canSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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didatos, e com isso, na data do ﬁm da validade do certame, em 31 de outubro de 2015, esgotou o número de
vagas ofertadas pelo Concurso Público SESA n° 01/2013.
Segundo a defesa, a Administração nomeou 2.514 (dois
mil quinhentos e catorze) candidatos aprovados, muito
mais que as 2.121 (duas mil, cento e vinte e uma) vagas
ofertadas no início do certame, e cumpriu com sobras a
obrigação assumida através do Edital SESA n° 01/2013.
Conferindo as aﬁrmações da defesa, veriﬁquei que com
base no Decreto 657-S, de 07 de abril de 2014, encartado pela defesa na peça complementar 6659/2017, ocorreram 598 nomeações.

Nessas condições, é importante destacar que os candidatos aprovados em concurso público possuem apenas
o direito subjetivo à nomeação, dentro do número de vagas ofertadas no edital e no prazo de validade do concurso, o que signiﬁca dizer que, mantidas estas condições,
o candidato aprovado não tem direito líquido e certo a
sua nomeação.
A própria área técnica reconhece em fase da elaboração
da peça conclusiva que a prorrogação do prazo de validade do concurso público se encontra no âmbito do poder
discricionário da administração pública, todavia, no caso
concreto entenderam que a defesa não logrou êxito em
demonstrar a motivação para a não prorrogação do concurso público em tela.

De fato, a LRF estabelece regras de gestão ﬁscal assentada nos princípios do planejamento e equilíbrio das contas públicas, instrumentos indispensáveis para racionalização da ação do Estado, e que traz muitas vezes vedações para o aumento de despesas de custeio e do sistema previdenciário, hipóteses reconhecidamente vivenciadas pelo nosso Estado, inclusive, alvo de determinações e recomendações por parte deste Tribunal, quando
da análise da prestação de contas anual do Governador
do Estado do Espírito Santo no exercício de 2016.

Neste aspecto, saliento que a realidade apresentada na
abertura de um Concurso Público não é estática, pode
ser alterada no decorrer do tempo, a depender, inclusive, das condições ﬁscais do ente envolvido, que na hipótese de queda de arrecadação ocorrida ao ﬁnal da validade do citado Concurso Público (2015), torna a decisão de não prorrogar o certame devidamente motivada.

Também deve ser avaliada a Lei Complementar
489/2009 que dispõe sobre a Política Governamental na área de saúde por Programa de Organizações Sociais, como forma de complementar as ações de saúde,
conforme informação da defesa, que se reporta ao recém projeto de implementação de um novo modelo de
gestão de parte dos hospitais públicos estaduais, que se
iniciou na Secretaria de Estado da Saúde há pouco com
a assinatura da Ordem de Serviço que passou o Hospital
Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves- HIMABA à
gestão de uma Organização Social.

Ademais, pode-se conferir a veracidade das aﬁrmativas
da defesa em acesso ao Portal da Transparência da SESA.

Há de se reconhecer que é público e notório os entraves
suportados pelo governo do Estado no período em questão, de 2014-2016, em decorrência da grave crise ﬁnanceira que assolou o país e que certamente comprometeu a execução das referidas políticas públicas em nosso Estado.

Nestas circunstâncias, considero que realmente a medida da implementação da gestão da saúde à Organização
Social impactará signiﬁcativamente no quadro de pessoal da SESA e, por consequência, a médio e longo prazo deverá suprir a necessidade de pessoal efetivo e/ou
temporário nesta área.

Dessa forma conﬁrmo que não houve qualquer omissão
da Secretaria de garantir o direito a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no certame, pois o governo convocou candidatos excedentes para as vagas não preenchidas nas nomeações promovidas
em 2013 e 2014.

Lado outro, foi amplamente comprovado pela defesa,
que a prorrogação do concurso e/ou realização de novos
concursos públicos não foi realizada por parte dos gestores frente à necessidade de regulação das contas públicas, em atenção aos ditames da Lei Complementar nº
101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não podemos olvidar que este Tribunal recomendou reiteradamente o governo do Estado em controlar o crescimento das despesas públicas permanentes, especialmente as despesas da previdência, mediante adoção de
uma postura austera e de rigor com o gasto público, com
foco no equilíbrio das contas públicas.

Também veriﬁquei que em outubro de 2015 ocorreram
693 nomeações, conforme demonstrativo encaminhado
em anexo, na peça complementar 7058/2017, em que
consta os seguintes decretos de nomeação:
decreto 1739-S, de 01/10/2015, com 99 nomeações;
decreto 1744-S, de 02/10/2018, com 95 nomeações;
decreto 1818-S, de 14/10/2015, com 94 nomeações;
decreto 1850-S, de 20/10/2015, com 103 nomeações;
decreto 1891-S, de 22/10/2015, com 97 nomeações;
decreto 1894, de 26/10/2015, com 99 nomeações;
decreto 1918-S, de 28/10/2015, com 106 nomeações.

www.tce.es.gov.br
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Neste aspecto, devo registrar que os servidores temporários, embora sejam computados no limite de pessoal, não incorrem na criação de despesas previdenciárias,
uma vez que os efetivos geram despesas perenes e, obrigatoriamente, são integrados ao Regime Próprio de Previdência Social, cujo ônus recai sobre o erário estadual.
Assim sendo, reconheço que a conduta exigida pelo nosso corpo técnico de prorrogar o Concurso Público e/ou
realizar novo certame para nomeação de efetivos em
atendimento a Secretaria de Estado da Saúde se mostra
medida diametralmente oposta as decisões deste Tribunal encaminhadas ao Governo do Estado do ES, no sentido de evitar a criação de despesas perenes.
Por ﬁm, realçando os contornos dados aos fatos, nos
moldes apresentados pela defesa, aliado ao princípio da
continuidade dos serviços públicos essenciais como no
caso da Saúde, entendo que a contratação de temporários no âmbito da SESA está devidamente motivada, sobretudo, considerando que os aprovados possuem o direito subjetivo de nomeação, princípio este que merece
ser ponderado com o princípio constitucional da razoabilidade, proporcionalidade e aos mencionados princípios
do equilíbrio das contas públicas e do planejamento.
II.2.3 Contratações e renovações de contratos de servidores temporários sem processo seletivo prévio, sem
ampla divulgação e em afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia
Base legal: art. 37 da CF/88, art. 3º das Leis Complementares Estaduais 502/2009 e 809/2015.
Trata de contratação de temporários sem o prévio processo seletivo e sem ampla divulgação, o que estaria em
afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade.

Nas razões de defesa do Secretario de Estado de Saúde
dos anos 2015-2016, Sr. Ricardo de Oliveira, em síntese, aﬁrmou-se que as contratações temporárias são realizadas por meio de Processo Seletivo e obedecem princípios da administração pública (justiﬁcativas de defesa
0914/2017-2), entretanto, somente foram encartados
comprovantes de processos seletivos dos Editais de contratação temporária ocorridos a partir de 2015.
Nessa linha, a representante da SEGER, Srª Dayse Maria Oslegher Lemos, argumenta que as contratações de
temporários antes da Lei Complementar n° 809/2015
era de competência única e exclusiva dos órgãos que as
promoviam, neste caso concreto, da SESA (justiﬁcativas
de defesa 0914/2017-2).
A partir da referida lei, argumenta a secretária da SEGER
que somente poderia orientar pela necessidade de promoção dos processos seletivos para contratação de servidores temporários, e assim o fez com todo e qualquer
órgão estadual que mantinha contratos temporários até
então.
A propósito, alega a defendente que em razão da competência de orientação em procedimentos afetos a recursos humanos, não lhes conferia a prerrogativa de intervir nos demais órgãos, se a recomendação dada por
eles não fosse acatada, já que não existe qualquer relação de subordinação ou hierarquia entre as Secretarias
de Estado.
Assim, continua aﬁrmando a defesa da SEGER que, atribuir ao titular desta pasta responsabilidade objetiva pessoal sobre tais fatos, além de desconsiderar completamente a relação de paridade entre os órgãos, não encontra qualquer amparo no ordenamento pátrio, nem mesmo no Direito Administrativo.
www.tce.es.gov.br

Para contrapor a irregularidade de falta de divulgação
da seleção, colaciona matéria jornalística de ﬂs. 640/645
veiculada no portal “G1” não sendo possível identiﬁcar a
data; matéria do site “POVO” divulgando Edital de processo seletivo para cadastro de reserva no mês de maio
de 2016 (ﬂs. 646/648); matérias divulgadas em sítios
eletrônicos veiculados no ano de 2017 (ﬂs. 649/656); reportagens no site da SESA nos anos de 2016 e 2017 (ﬂs.
657/665).
Há de se ponderar que a área técnica suscitou os seguintes precedentes jurisprudenciais sobre a matéria formada no âmbito desta Corte:
ACÓRDÃO TC-642/2017- PRIMEIRA CÂMARA PROCESSO-TC-10498/2016 (APENSOS: TC-10500/2016 E TC10503/2016); JURISDICIONADO – Município de ALTO RIO
NOVO;
ACÓRDÃO TC-207/2016 – PLENÁRIO PROCESSO - TC9111/2013; JURISDICIONADO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA.
Da análise dos precedentes acima encartados veriﬁco
que, inobstante conste determinação para que o procedimento de seleção simpliﬁcado contenha prova de conhecimentos, conforme a natureza do cargo, seguida de
análise de títulos dos candidatos, com critérios isonômicos e objetivos para sua valoração, tal impropriedade
não ensejou a aplicação de multa aos gestores envolvidos naqueles autos.
Deste modo, embora não tenha provas cabais da realização de processo seletivo em período pretérito a 2015,
a situação não persiste nos órgãos do Estado nos exercícios subsequentes, em especial, na SESA.
Neste contexto, a exemplo do ocorrido nos precedenSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tes encartadas em fase conclusiva, afasto a aplicação de
multa no caso concreto, em dissonância do entendimento da área técnica e do voto do relator, porque vislumbro como reconhecidas e devidamente corrigidas as falhas apontadas.
Também em divergência de entendimento, afasto o encaminhamento de determinação, porque aquele Órgão
adotou medidas corretivas de realização de processo
seletivo nos exercícios subsequentes a edição da Lei n°
809/2015, o que dispensa a meu ver qualquer determinação de cumprimento futuro.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), em dissonância ao
entendimento vertido na peça conclusiva, parecer ministerial e relator, VOTO, no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
11146/2015, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
III. 1 AFASTAR a arguição de inconstitucionalidade do art.
7° do decreto estadual n° 3.755-r/15, art. 14 do decreto estadual n° 3.922-r/16 e art. 6° do decreto estadual
n° 4.057-r/16, na forma da fundamentação constante do
item II.1;
III. 2 ACOLHER as razões de defesa apresentadas pelos
secretários de Estado, Srs. Tadeu Marino, Pablo Rodritzky, Ricardo de Oliveira e Dayse Maria Oslegher Lemos,
nos termos do art. 207, § 3º do Regimento Interno - RI-

TCEES, afastando-lhes a aplicação de multa, na forma da
fundamentação constante do item II.2;
III. 3 Após os trâmites legais, ARQUIVE-SE.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
ACÓRDÃO TC-1215/2018 – PLENÁRIO
1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
11146/2015, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1 AFASTAR a arguição de inconstitucionalidade do art.
7° do decreto estadual n° 3.755-r/15, art. 14 do decreto estadual n° 3.922-r/16 e art. 6° do decreto estadual
n° 4.057-r/16, na forma da fundamentação constante do
item II.1;
1.2 ACOLHER as razões de defesa apresentadas pelos secretários de Estado, Srs. Tadeu Marino, Pablo Rodritzky,
Ricardo de Oliveira e Dayse Maria Oslegher Lemos, nos
termos do art. 207, § 3º do Regimento Interno - RITCEES,
afastando-lhes a aplicação de multa, na forma da fundamentação constante do item II.2;
1. 3 Após os trâmites legais, ARQUIVE-SE.
2. Por maioria, pelo voto-vista do conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, vencido o então relator,
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
manteve o seu voto, pela procedência da representação,
com aplicação de multa e expedição de determinação.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator nos termos do artigo 86.
§2º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 04/12/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1284/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00965/2004-9

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

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

4. Especiﬁcação do quórum:

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2002

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

141

ATOS DO PLENÁRIO

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: PREFEITURA SERRA
Responsável: ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Procuradores: ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO
(OAB: 1388-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418ES), FRANCISCO JOSE BOTURAO FERREIRA (OAB: 8483ES)
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO
– EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE TCE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Ordinária de Engenharia,
realizada na Prefeitura Municipal da Serra, com o objetivo de auditar os atos administrativos do ordenador responsável pelo órgão, Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, relacionados com licitações e contratos na área de engenharia.
À época Relatório de Auditoria de Engenharia 331/2003,
ﬂs. 6-49, e a Instrução Técnica Inicial ITI 119/2003, ﬂs.
50-51, considerou como responsável o então Prefeito da
Serra, Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, pelos indícios de
irregularidade encontrados, sendo eles, descumprimento de legislação e pagamentos indevidos.
Sendo citado, por meio da Decisão Preliminar TC
0407/2004 e Termo de Citação 115/2004, ﬂs. 55-56,
apresentou defesa conforme consta as ﬂs. 59-62 e 7985, com documentação anexa às ﬂs. 63-67.
Culminando na Instrução Técnica Conclusiva ITC

4.024/2008 elaborada em junho de 2008, ﬂs. 89-142,
que concluiu pela manutenção de diversas irregularidades e ressarcimento de 172.905,36 VRTEs.
Em 30 de junho de 2009 o responsável apresentou defesa oral, ﬂs. 183-185 e novas documentações ﬂs. 186744, analisada por meio da MTP 18/2010, ﬂs. 756-761,
que manteve na íntegra a conclusão da ITC 4.024/2008.
Após o Ministério Público de Contas em seu Parecer PPJC
1642/2011 ter acolhido a proposta da área técnica acostado as ﬂs. 779-788.
Deu-se seguimento o Exm.º Conselheiro José Antonio Pimentel votando como consta as ﬂs. 798-800 dos autos,
no seguinte sentido:
[...] VOTO pela conversão do feito em DILIGÊNCIA visando à apuração dos responsáveis na medida de suas
participações decorrentes dos indícios de irregularidades apontados nos autos.
Tendo sido acatado pelo Plenário por meio da Decisão
TC-7159/2011, ﬂ. 801, determinando o envio dos autos à área técnica, onde através da Manifestação Técnica 928/2016-6, ﬂs. 804-813, informou ao Exm.º Relator
a necessidade de diversos novos documentos, para que
fosse possível cumprir a Decisão Plenária.
Monocraticamente o Relator por meio da DCM
1396/2016-8, ﬂs. 815-816, notiﬁcou-se o gestor da Prefeitura da Serra a encaminhar a documentação solicitada
pela área técnica dessa Corte de Contas.
Devidamente notiﬁcado, o responsável juntou novos documentos e defesa, ﬂs. 822-831. Sendo analisado pela a área técnica por meio da Manifestação Técnica
01472/2017 tendo opinado ou pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com supedâneo em
www.tce.es.gov.br

precedentes deste Tribunal, ou determinação para que
seja feita a complementação de instrução, no intuito de
obtenção de dados e documentos de todos os agentes,
bem como apontar conduta e nexo, para os atos tidos como irregulares praticados em 2002.
Considerando as duas sugestões da área técnica, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 3531/2018,
da lavra do Procurador Luciano Vieira, oﬁciou-se para
que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva,
seja extinto o processo, sem resolução de mérito e por
ﬁm que seja feito o traslado integral dos autos e remessa ao Executivo Municipal de Serra, determinando-se ao
atual gestor que instaure tomada de contas especial.
II- FUNDAMENTAÇÃO
II.1) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
A prescrição está prevista na Legislação do Tribunal de
Contas no artigo 71, da sua Lei Orgânica, Lei Complementar nº 621/2012, in verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos
casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo
os atos de pessoal sujeitos a registro;
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para a veriﬁcação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas (g.n.).
O citado diploma legal estabelece o prazo de 05 (cinco)
anos para a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas impossibilitando a aplicação de sanções ao
gestor que tenha incorrido em irregularidades formais.
No art. 71, § 2º, II, da LC 621/2012 traz o início da contagem do prazo prescricional do presente feito, visto que
o indício de irregularidade foi apontado em um “processo de ﬁscalização” e não em um “processo de contas”,
ou seja, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ocorrência do fato. Dessa forma, é claro identiﬁcar que o curso do prazo prescricional se iniciou em 2002.
Considerando a citação dos supostos responsáveis em
Decisão Preliminar TC 407/2004 (ﬂ. 55, vol. I), emitida em 18/3/2004, sendo a última juntada do Termo de
Citação em março de 2004, a pretensão Punitiva desta
Corte de Contas, pertinente à aplicação de sanções aos
gestores extinguiu-se em ﬁns de março de 2009, tendo
em vista o disposto no inciso II do § 2º do art. 71 da LC
621/2012.
Com isso a relação aos itens“a”, “b”, “c”, e “d” aponta-

dos no RA-E 331/2003 e na ITI119/2003, encontra-se
alcançada pela prescrição, não se mostra razoável e
coerente a expedição de determinações, ao atual prefeito municipal, passados 16 anos da realização dos
trabalhos de auditagem sobre fatos ocorridos no exercício de 2002.
Sendo assim, imperioso se torna o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva deste tribunal de Contas.
II.2) Quanto à metodologia de responsabilização adotada:
A ITC 4.024/2008, ﬂ. 128, trouxe indício de irregularidade remanescente, que ensejaria dano ao erário equivalente a 172.905,36 VRTE’s, relativo ao suposto pagamento indevido em favor de empresas contratadas pela Prefeitura da Serra no exercício de 2002, tendo sido atribuída responsabilidade ao senhor Antônio Sérgio Alves
Vidigal, que exerceu o cargo de prefeito naquele período.
No caso concreto, o relatório de auditoria, a ITI e a ITC
não foram instruídos com a identiﬁcação de todos os responsáveis (os ﬁscais de contrato e eventuais outros
agentes públicos), suas respectivas condutas e nexo
causal com a anomalia detectada, bem como das sociedades empresárias que receberam os valores reputados por indevidos, tendo sido feito baseado na culpa
objetiva.
Ressalte-se, que a abordagem técnica realizada se deu
pela a sistemática aplicada à época, por este Tribunal,
na realização de trabalhos de auditoria e elaboração de
demais peças, que se orientavam baseados em modelos
e manuais, então vigentes nesta Corte, que prewww.tce.es.gov.br

conizavam a aplicação da responsabilização (culpa)
objetiva aos achados de auditoria, de modo que apenas os ordenadores de despesa dos órgãos ou entes auditados ﬁguravam como eventuais responsáveis
pelas anomalias detectadas.
Contudo, posteriormente ao exercício de 2012, quando
veio a evolução natural dos procedimentos de auditoria,
passando o TCEES a adotar matrizes de responsabilização objetivando a discriminação das condutas e do nexo de causalidade existente entre o indício de irregularidade apontado e a atuação do agente apontado como
responsável.
Essa ordem de ideias demandaria, a princípio, a reinstrução processual com refazimento da matriz de responsabilidade, para que seja possível a citação de todos os
agentes responsáveis para a composição do polo passivo do processo.
Em decisões análogas este Tribunal, tem decidido no
sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em
situações em que sequer foram citados os demais
agentes para responder por suas ações/omissões,
recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, como bem apontou a unidade técnica em
sua manifestação citando o Processo TC 536/2006; Processos TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09
(Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12
(Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015),
3873/2005 (Acórdão 910/2016),374/2004 (Acórdão
896/2016-Plenário), Processo TC 8069/2007 (Acórdão
866/2017), Processo TC 3541/2005 (Acórdão 548/2017)
e Processo TC 927/2006 (Acórdão 272/2017)
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
3531/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira, oﬁSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ciou-se que:
1 – seja decretada a prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do art. 71, caput, da LC n. 621/2012;
2 – seja extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 70 da LC n. 621/12 c/c art. 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil;
3 – seja feito o traslado integral dos autos e remessa ao
Executivo Municipal de Serra, determinando-se ao atual
gestor que instaure tomada de contas especial, na forma
do art. 83 da LC n. 621/12.
Por ﬁm, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993[11], bem como no parágrafo único do art.53
da LC n. 621/2012[12], reserva-se, ainda, este Parquet
ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Diante da ocorrência do prazo prescricional, acolho a
manifestação técnica e ministerial.
II.3 – Da Instauração de Tomadas de Contas:
O Ministério Público de Contas ressalvando que no caso
concreto, há possibilidade de imputação de ressarcimento, pugna pela determinação ao chefe do executivo para
que instaure Tomada de Contas Especial com fundamento nos princípios da Supremacia do Interesse Público e
da Indisponibilidade do Interesse Público.
Pois bem, dentre as várias tarefas próprias do exercício
do Cargo de Conselheiro deste Tribunal de Contas, se insere a elaboração de decisões, em cujo desempenho não
raras vezes, experimenta o julgador com direito e valores
em conﬂito, aparentemente de igual relevância, nos assim chamados casos difíceis. Entendo que quando nos
deparamos com esta situação devemos solucionar a alternativa que pareça mais condizente com o direito, pa-

ra tanto, devem ser levadas em consideração a dimensão da racionalidade e o senso de justiça, sem perder de
vista os mandamentos do ordenamento jurídico no qual
atuamos.
Fiz este breve introito para trazer a este Plenário que,
em estudo à imputação de responsabilização a agentes
participantes do ato tido como irregular, observei que,
inúmeros julgamentos vêm sendo proferidos no sentido
de extinguir o processo diante da exclusão do chefe do
executivo quando somente o mesmo é chamado aos autos, sem a reabertura da instrução processual em razão
do lapso temporal, inclusive quando existe possibilidade
de ressarcimento prevalecendo, nesse sentido, os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Me permito a transcrever parte de recente entendimento esposado nos autos do TC 3873/2005, que com maestria o Conselheiro Rodrigo Chamoun abordou o assunto,
em todos os seus aspectos, sendo voto vencedor:
“Primeiramente, parece-me que o feito não foi devidamente instruído de modo a atender aos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, ...
Digo isso porque vislumbrei que a acusação direcionada
exclusivamente ao ex-prefeito, ao menos em tese, contraria a teoria da responsabilidade subjetiva, ao deixar
de analisar a conduta por ele praticada, atrelando-a ao
resultado ilícito pela via do nexo de causalidade.
Desde já esclareço que o apenamento com base unicamente no fato de o agente público ocupar a posição de
ordenador de despesas aproxima-se da responsabilização objetiva, o que é inadmissível.
.... Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimenwww.tce.es.gov.br

to da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que não se procedeu
à identiﬁcação e qualiﬁcação dos agentes potencialmente responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa
imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou
que deva ter sido produzido, do nexo de causalidade entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda, da indicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável –
art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada
de cada agente.
... Além disso, considerando o princípio da duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta
Magna, e tantos outros que restariam agredidos ante a
inviabilidade de defesa acerca de fatos ocorridos há mais
de uma década, bem como os princípios básicos que regem as Normas de Auditoria Governamental ..., deixo
de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade
Nesse contexto, impende, sinalizar que no Estado de Direito, o ordenamento jurídico-positivo tem arrimo em
dois axiomas principais: a justiça e a segurança. É nesse
contexto que importante trazer considerações acerca do
princípio da segurança jurídica e do instituto da prescrição visto que os Tribunais de Contas necessitam harmonizar a segurança jurídica ao interesse público, no exercício de seu mister constitucional.
De início, podemos ter o entendimento de que a preservação do interesse público implica o reconhecimento de
que os atos administrativos tenham seus efeitos jurídicos preservados, quando a atuação dos órgãos de conSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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trole não se der de modo tempestivo, contudo, esta situação colide com os princípios da legalidade — a autorizar o exercício do controle a qualquer tempo — e o da
segurança jurídica, a reclamar a estabilização das relações constituídas
Quando ocorre a colisão de princípios, é certo que não
há eliminação de um deles e sim uma preponderância de
um sobre o outro, em razão do princípio da unidade da
Constituição, onde inexiste hierarquia entre os diversos
princípios constitucionais, assim, o intérprete, ao se deparar em um caso concreto com a existência de dois ou
mais direitos fundamentais que, se aplicados de maneira ampla e integral, mostram-se contrários à solução da
demanda, deve lançar mão do método da ponderação
de interesses, de modo a aplicar aquele princípio preservando o máximo de cada um dos valores em conﬂito, realizando um juízo apto a tornar prevalente aquele
que importe a menor lesão ao outro, sem, contudo, esvaziar seu sentido.
No caso concreto, temos em confronto o princípio da
preponderância do interesse público com os princípios
do contraditório e ampla defesa, onde devemos levar em
consideração o decurso do lapso temporal de 16 anos,
haja vista que a ocorrência do fato se deu no ano de
2002.
Com estas considerações, entendo que o direito de defesa resta prejudicado, o que me leva a concluir que os
efeitos do tempo fulminam a justiﬁcativa para perpetuar o direito em punir, onde, nunca é por demais salientar, que a prescrição alcança até mesmo as ações penais
nos crimes dolosos contra a vida, que é considerado como o bem jurídico mais caro ao corpo social e em recente decisão o Supremo Tribunal Federal apreciando o RE

852475/SP – Rel. Min. Alexandre de Moraes julgado em
08/08/2018, decidiu pela imprescritibilidade das ações
de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato
doloso tipiﬁcado na Lei de Improbidade Administrativa.
Assim, a contrário senso, se o ato de improbidade administrativa causou prejuízo ao erário, mas foi praticado
com CULPA, então, neste caso, a ação de ressarcimento
será prescritível e deverá ser proposta no prazo do art.
23 da LIA.
Nessa linha de intelecção, registrando, por ﬁm, que após
o transcurso de vários anos, torna-se difícil e onerosa,
senão impossível, a apresentação de defesa ou documentos que em tese formariam o arcabouço de provas,
penso ser a determinação de instauração de Tomada de
Contas, nesta oportunidade, não encontra dotada de razoabilidade, motivo pelo qual não acolho a sugestão ministerial.
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e
parcialmente o MPC VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do TCEES reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva deswww.tce.es.gov.br

ta Corte de Contas, EXTINGUINDO-SE os autos com solução de mérito com base no artigo 374 do Regimento Interno desta Casa de Contas c/c o artigo 485, IV, do CPC;
1.2 DEIXAR DE DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE TCE em
razão da prejudicialidade de defesa em decorrência dos
fatos terem ocorridos em 2002, nos termos deste voto;
DAR ciência aos interessados;
1.4 REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento, ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.5 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado
com base no inciso VII do artigo 330, da Resolução TC
621/2013;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1285/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02013/2016-4, 00422/2016-1
Classiﬁcação: Fiscalização Ordinária - Auditoria
UG: SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: SEFA
Responsável: ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI, GILMAR HARTWIG, BRUNO PIRES DIAS, ADRIANA FURTADO
DOS SANTOS, BRUNO FUNCHAL
FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA – AUDITORIA – ARQUIVAR.

a veriﬁcação dos processos de aquisições de bens e serviços, a avaliação do sistema de controle interno relativos ao PROFAZ, em conformidade com os termos e condições do Contrato de Empréstimo nº 2245/OC-BR (celebrado entre o BID e do Estado do Espírito Santo).

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

Após trâmites processuais os autos foram levados a julgamento ocorrido na 3ª sessão ordinária do Plenário gerando a Decisão 331/2018-8.

1.2 DAR CIÊNCIA aos interessados.

Encaminhado os autos para arquivamento, a SEGEX por
meio de Despacho nº 39631/2018-5, se manifestou no
sentido de que a Decisão TC 331/2018-8 exauriu o objetivo para qual o processo foi constituído, tendo sido prolatada decisão deﬁnitiva, todavia silenciou-se quanto ao
que dispõe o §1º do art. 330 do RITCEES que estabelece a competência do colegiado pelo arquivamento dos
autos.
Nos termos regimentais, o MPC se manifestou por meio
de parecer nº 253/2018 de ﬂ. 525, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo com os argumentos técnicos pelo arquivamento do feito.

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:

Considerando que a Decisão TC 331/2018 possui natureza deﬁnitiva enquadrando-se na hipótese do artigo 330,
IV da Resolução TC 261/13, impõe seu arquivamento.

RELATÓRIO

CONCLUSÃO:

Tratam os presentes autos de ﬁscalização realizada na
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, na qual, em
cumprimento à determinação do Plano Anual de Fiscalização instituída pelo Termo de Designação nº 09/2016,
objetivou-se a análise das demonstrações ﬁnanceiras básicas do Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária (PROFAZ), relativas ao exercício de 2015, da documentação de apoio relacionada aos gastos, bem como

Ante o exposto, acompanhando área técnica e MPC VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

1.1 ARQUIVAR os presentes autos nos moldes do Art.
330, IV e §1º da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃO TC-1286/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04969/2016-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FUNSEFAZ - Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR – RECOMENDAÇÕES - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual o Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário (FUNSEFAZ), exercício 2015, sob responsabilidade
da Senhora Ana Paula Vitali Janes Vescovi, que tem como objeto apreciação quanto a atuação de suas funções
administrativas.
A documentação apresentada por meio de arquivos digitais a essa Corte de Contas em atendimento ao artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Espírito Santo – RITCES e a Instrução Normativa TC
28/2013 foi analisada pela SecexContas através do Relatório Técnico 00421/2017 tendo sido proposto o seguinte encaminhamento:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a gestão da Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, no exercício
de funções como ordenadora de despesas no Fundo de

Modernização e Desenvolvimento Fazendário (FUNSEFAZ), no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas quanto aos achados detectados, conforme propostas
de encaminhamento sugeridas a seguir:
Descrição do achado

Responsável Proposta de
encaminhamento
3.3.1 Encaminhamento de Ana Paula CITAÇÃO
relatório e parecer do con- Vitali Janes
trole interno de forma in- Vescovi
conclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos
no Anexo 12 da Instrução
Normativa TC nº 28/2013
alterada pela Instrução Normativa TC nº 33/2014.

Corroborado pela Instrução Técnica Inicial 00682/2017,
se deu por meio da Decisão Monocrática 01195/2017 a
citação (Termo de Citação 01302/2017) da responsável
para apresentação de justiﬁcativas, tendo sido considerado revel por meio do Despacho 20045/2018.
Trazendo por meio da Instrução Técnica Conclusiva Nº
01938/2018, apesar da revelia e indícios de irregularidades, opinando para que se julgue regular a PCA ora apreciada e que seja expedido determinação ao atual gestor
da unidade gestora em análise.
www.tce.es.gov.br

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, pugnando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual, sem
prejuízo da expedição das determinações sugeridas.
Após, vieram-me os autos para análise.
I FUNDAMENTAÇÃO:
Tendo a presente PCA sido encaminhada dentro do prazo regimental (art. 139 RI TCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013) e devidamente assinados eletronicamente.
A irregularidade encontrada no Relatório Técnico
00421/2017 traz que:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa
nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, veriﬁcou-se a existência do Relatório de
Controle Interno – RELUCI de nº 13/2015, emitido pela
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, com a
seguinte conclusão:
Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno
Vê-se que o relatório encaminhado é inconcluso acerca
das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação das atividades da unidade
central de controle interno realizadas no âmbito da unidade gestora que encaminha estas contas.
O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [...]

va TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa TC
nº 33/2014.

to os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.

Apesar do que foi exposto e de ter sido declarada revel,
para análise do indício de irregularidade foi utilizado pela área técnica outras fontes de informações apresentada por meio da ITC Nº 01938/2018.

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

§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.

Noticia os autos que o referido Fundo não possui bens
patrimoniais inventariado, a execução orçamentária total foi de apenas R$ 28.148,38 (despesa de capital com
investimento) e a parte bancária foi conciliada e veriﬁcada, além de terem sido analisados novamente o Relatório Técnico 00421/2017 e os Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro.

Conselheiro Relator

O Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013, vigente à
época do encaminhamento destas contas, estabeleceu
os requisitos mínimos a serem observados no Relatório
e Parecer do Controle Interno, acerca das contas dos administradores e demais responsáveis de despesas estaduais, o que se constata não atendido pelo relatório encaminhado na presente prestação de contas.
Não há óbice que a Unidade Central de Controle Interno do Estado representada pela Secretaria de Estado de
Controle e Transparência emita os relatórios de controle
interno das unidades gestoras estaduais, entretanto, deve ser conclusivo conforme determina a lei e os requisitos mínimos estabelecidos pelo Tribunal.
O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso
(Arquivo PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo.
Desta forma, sugere-se a citação do responsável para que apresente razões de justiﬁcativa em relação ao
encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normati-

Observo que mesmo com o encaminhamento do relatório e parecer conclusivo de forma completa a análise não
sofreria alteração, pois não teriam outras informações a
serem analisadas e reportadas.
Entretanto, que de forma a possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião conclusiva do controle
interno nas futuras prestações de contas do órgão, entendo ser suﬁciente recomendação ao atual gestor da
unidade gestora em análise para que adote as medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para a implantação da Unidade Executora de Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar
nº 856/2017 (artigo 3º, IX) e no artigo 1º do Decreto Nº
4131-R, de 18 de julho de 2017.
III CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da MT 00099/2018,
opinando pela regularidade das presentes contas, adowww.tce.es.gov.br

RODRIGO COELHO DO CARMO
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR Prestação de Contas Anual o Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário
(FUNSEFAZ), relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2015,
sob responsabilidade da Senhora Ana Paula Vitali Janes
Vescovi, que tem como objeto apreciação quanto a atuação de suas funções, nos termos do art. 84, inciso I, da
Lei Complementar nº 621/2012.
RECOMENDAR ao atual gestor que:
- Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, no
prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de
18 de julho de 2017;
- Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3 DAR CIÊNCIA aos interessados e ao MPC nos termos
regimentais.
1.4 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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2. Unânime.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

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

Responsável: ANGELA MARIA SOARES SILVARES

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

ACÓRDÃO TC-1287/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04034/2018-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEG - Secretaria de Estado de Governo

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Secretaria de Estado de Governo, exercício 2017, que
tem como objeto apreciação quanto a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas, em atendimento do art. 135 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Espírito Santo e na Instrução
Normativa 43/2017.
Tendo sido apresentada dentro do prazo legal (art.
139, RI TCEES 261/2013) e com base na Resolução TC
297/2016, art. 6º, parágrafo único, inciso I, foram analisadas pela área técnica através do Relatório Técnico Contábil Nº 00230/2018 as peças remetidas pelo Sistema CidadES, opinando por julgar regular a prestação de contas
da Senhora Angela Maria Soares Silvares, na forma do
art. 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em concordância com o RTC Nº 00230/2018, a Instrução
Técnica Conclusiva Nº 3494/2018, se manifestaram pelo o julgamento do presente feito nos moldes sugeridos
considerando a completude da análise feita.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica, que sob o aspecto técnico-contábil, opinou pela REGULARIDADE da presente
prestação de contas anual.
www.tce.es.gov.br

Entretanto, cabe ainda, com fulcro no inc. III¹ do art. 41
da Lei 8.625/93, bem como no parágrafo único² do art.
53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se no direito de manifestar oralmente em sessão de julgamento,
em defesa da ordem jurídica
I. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre pôr em relevo que, da análise técnica realizada
através do RTC Nº 00230/2018 sobre o exercício de funções como ordenador de despesas da Secretaria de Estado de Governo sob a responsabilidade da Senhora Ângela Maria Soares Silvares, referente ao exercício de 2017,
trouxe que:
2. A PCA devidamente assinada eletronicamente foi encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do art. 139,
RITCEES 261/2013 com base na Resolução TC 297/2016,
art. 6º, parágrafo único, inciso I.
3. A análise dos Demonstrativos Contábeis feita na RTC
trouxe:
4. GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
3.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 1)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
1.017.857,87
Balanço Orçamentário (b)
1.017.857,87
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
132.619,08
Balanço Orçamentário (b)
132.619,08
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.3Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da despesa orçamentária informado no Ba-

lanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 3)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
19.280.965,74
Balanço Orçamentário (b)
19.280.965,74
Divergência (a-b)
0,00

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

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.5 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
www.tce.es.gov.br

Tabela 5)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
-203.550,13
Balanço Patrimonial (b)
-203.550,13
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
8.820.372,67
Balanço Patrimonial (b)
8.820.372,67
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.6 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 6)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 67.615.139,80
Ativo (BALPAT) – I
47.921.828,36
Variações Patrimoniais
19.693.311,44
Diminutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III –
67.615.139,80
IV + V
Passivo (BALPAT) – III
47.921.828,36
Resultado Exercício (BALPAT) -203.550,13
– IV
Variações Patrimoniais
19.489.761,31
Aumentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.
3.1.7 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no BalanSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

Tabela 7)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
19.280.965,74
Dotação Atualizada (b)
24.008.237,00
Execução da despesa em rela- -4.727.271,26
ção à dotação (a-b)

1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado de Governo, ora em discussão, sob
a responsabilidade da Senhora Ângela Maria Soares Silvares, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I,
da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida
QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da
mesma lei.

Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
na ITC 3494/2018 pela regularidade da presente prestação de contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Consoante informações técnicas acima muito bem delineadas, despiciendas outras considerações.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 3494/2018, opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os
fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

1.2 DAR CIÊNCIA aos interessados e ao MPC nos termos
regimentais.
1.3 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
www.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO TC-1288/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04525/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEP - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: REGIS MATTOS TEIXEIRA, MARCIO BASTOS
MEDEIROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento,
exercício 2017, que tem como objeto apreciação quanto a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas, em atendimento do art. 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo
e na Instrução Normativa 43/2017.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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O Relatório Técnico Contábil Nº 00203/2018, elaborado
pela área técnica, foram analisadas as peças remetidas a
esta Corte através do Sistema CidadES dentro do prazo
legal (art. 139, RI TCEES 261/2013) com base na Resolução TC 297/2016, art. 6º, parágrafo único, inciso I.
Tendo opinado por julgar regular a prestação de contas
dos Srs. Regis Mattos Teixeira e Márcio Bastos Medeiros, na forma do art. 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012
Em concordância com o RTC Nº 00203/2018, a Instrução
Técnica Conclusiva Nº 3366/2018, se manifestaram pelo o julgamento do presente feito nos moldes sugeridos
considerando a completude da análise feita.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica, que sob o aspecto técnico-contábil, opinou pela REGULARIDADE da presente
prestação de contas anual.
Entretanto, cabe ainda, com fulcro no inc. III¹ do art. 41
da Lei 8.625/93, bem como no parágrafo único² do art.
53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito
de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento,
em defesa da ordem jurídica
I FUNDAMENTAÇÃO
1 Cumpre pôr em relevo que, da análise técnica realizada
através do RTC Nº 00203/2018 sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, ora em discussão, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade dos Senhores Srs. Regis Mattos
Teixeira e Márcio Bastos Medeiros, trouxe que:
2. A PCA devidamente assinada eletronicamente foi encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do art. 139,

RITCEES 261/2013 com base na Resolução TC 297/2016,
art. 6º, parágrafo único, inciso I.
3. A análise dos Demonstrativos Contábeis feita na RTC
trouxe:
GESTÃO PÚBLICAPONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 8)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
325.389,15
Balanço Orçamentário (b)
325.389,15
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
www.tce.es.gov.br

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 9)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

67.366,85
67.366,85
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 10)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
7.935.639,63
Balanço Orçamentário (b)
7.935.639,63
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço PatrimoSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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nial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 11)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
2.760,88
Balanço Patrimonial (b)
2.760,88
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 12)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
-36.247,46
Balanço Patrimonial (b)
-36.247,46
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
164.438,82
Balanço Patrimonial (b)
164.438,82
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela

abaixo:

neadas, despiciendas outras considerações.

Tabela 13)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
10.003.024,62
Ativo (BALPAT) – I
2.135.079,49
Variações Patrimoniais Diminutivas 7.867.945,13
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
10.003.024,62
Passivo (BALPAT) – III
2.135.079,49
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
-36.247,46
Variações Patrimoniais Aumentativas 7.831.697,67
(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

III. CONCLUSÃO

Pelo exposto, veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 3366/2018, opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os
fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada

RODRIGO COELHO DO CARMO

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

1. ACÓRDÃO

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

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:

Tabela 14)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
7.935.639,63
Dotação Atualizada (b)
10.176.247,68
Execução da despesa em relação à dota- -2.240.608,05
ção (a-b)

1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, ora
em discussão, sob a responsabilidade dos Senhores Srs.
Regis Mattos Teixeira e Márcio Bastos, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob o aspecto técnico-contábil,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº
621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.

Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
na ITC 3366/2018 pela regularidade da presente prestação de contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Consoante informações técnicas acima muito bem deliwww.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator

CIÊNCIA aos interessados.
1.3 REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento, ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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1.4 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

UG: SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas

suceder, que:

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

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

4. Especiﬁcação do quórum:

Procurador: HELEN APARECIDA ABRANTES CAIRES (OAB:
11844-ES)

a) encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - SETOP - EXERCÍCIO
2016 – PCA REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES
- ARQUIVAR

b) observe o princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo.

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

Na sequência, o responsável foi devidamente citado com
base na Instrução Técnica Inicial 01238/2017-1, tendo
apresentado as justiﬁcativas requeridas.

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1289/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05022/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Responsável: PAULO RUY VALIM CARNELLI

Trata-se da Prestação de Contas Anual da Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Paulo Valim Carnelli.
A documentação encaminhada a esta Corte foi analisada
inicialmente por meio do Relatório Técnico 00803/20171, que propôs a citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto ao item 3.2.1.1 daquele relatório:
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas quanto aos achados detectados, conforme propostas
de encaminhamento sugeridas a seguir:

A área técnica analisou as justiﬁcativas apresentadas por
meio da Instrução Técnica Conclusiva 02870/2018-5,
manifestando-se pela regularidade das contas.
No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, por meio do Parecer 03808/2018-8
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Trata-se da Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP, referente ao exercício de 2016.

Proposta de
encaminhamento
3.2.1.1 Divergências entre os Paulo Ruy Va- CITAR
saldos contábeis com os res- lim Carnelli
pectivos extratos bancários.
Fundamentação Legal: Lei
4.320/64, arts. 85, 86 e 89

Em atendimento às disposições contidas no art. 135
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo e na Instrução Normativa 34/2015, foram apresentadas as demonstrações contábeis e demais peças e
documentos que integram a Prestação de Contas Anual, devidamente analisadas pela área técnica por meio
do Relatório Técnico n.º 00803/2017-1 e da Instrução
Técnica Conclusiva n.º 02870/2018-5, conforme abaixo.

Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe

1. CUMPRIMENTO DE PRAZO

Descrição do achado

Responsável

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
por meio do Sistema CidadES, em 07/04/2017, em atendimento ao disposto no artigo 139 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental.
2. ASSINATURA DA PCA
Constata-se que os arquivos que compõem a Prestação
de Contas foram assinados eletronicamente pelo gestor
responsável, Sr. Paulo Ruy Valim Carnelli, pela responsável técnica pela contabilidade, Srª. Jerusa Laurete, CRC
ES-011837/O-2, e pelos responsáveis pelo Controle Interno, Srª. Jerusa Laurete e Diana Fernandes de Souza
Bastos.
3. GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a Prestação de Contas Anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos
de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com
base nos referidos demonstrativos, conforme quadros
abaixo, não sendo constatadas inconsistências.
3.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação ao restos a pagar não processados
Base legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
O valor da Inscrição de restos a pagar não processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao total da despesa empenhada menos o total da
despesa liquidada informado no Balanço Orçamentário.

Balanço Orça- Balanço
mentário
nanceiro
Restos a pagar 0,00
0,00
não Processados
(B - C)

Fi- Diferença
0,00

3.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
O valor da Inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da despesa liquidada menos total da despesa paga informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado abaixo:
Balanço
Orça- Balanço Finan- Diferença
mentário
ceiro
Restos a pagar 9.590.343,90
9.590.343,90 0,00
Processados (C
- D)

3.1.3 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/64
O Total da Despesa Orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao Total da
Despesa Orçamentária informado no Balanço Orçamentário.
Balanço Orça- Balanço Finan- Diferença
mentário
ceiro
Total da Des- 154.019.035,54 154.019.035,54 0,00
pesa
Orçamentária

3.1.4 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/64
www.tce.es.gov.br

O saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
atual e exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial
(coluna exercício atual e exercício anterior).
Balanço
nanceiro

Fi- Balanço
monial

Patri- Diferença

Saldo da conta
Caixa e equivalente de caixa:
Exercício Atual 63.867.765,38 63.867.765,38 ¹
Exercício Ante- 74.160.672,86 74.160.672,86 ¹
rior

¹ incluído o valor da conta contábil nº 113810200 (rede
bancária de arrecadação) que soma no Balanço Financeiro como Equivalente Caixa, mas no Balanço Patrimonial
é evidenciado como créditos a receber de curto prazo.
3.1.5 Análise entre Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base legal: arts. 85, 101, 105 e 105 da Lei 4.320/64
O Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial
Balanço Patri- DVP
Diferença
monial
R e s u l t a d o 17.394.785,52 17.524.502,25 -129.716,73
Pat r i m o n i a l
Apurado

Nota: A diferença apontada no quadro acima refere-se
ao lançamento de ajustes na conta 237110300 - AJUSTES
DE EXERCICIOS ANTERIORES e 237110400 - AJUSTES DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS
CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO. SALDO INEXISTENTE. 113110300. FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADISegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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CIONAL 1/3 DAS FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO 2015.

R$ 1,00

3.1.6 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores

Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2016, relativos às Disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁcou-se que as demonstrações contábeis não reﬂetiam adequadamente a
posição a somatória dos saldos constantes dos extratos
bancários.

Base legal: arts. 85, 86 e 88 da Lei 4.320/64
Os Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Saldos Credores (Passivo + VPA).
Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença

Balanço Patrimonial e DVP
517.103.868,10
517.103.868,10
0,00

3.1.7 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/64
O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário
deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária Atualizada.
Balanço Orça- Balanço Finan- Diferença
mentário
ceiro
Despesa Exe- 154.019.035,54 154.019.035,54 0,00
cutada (B)
Dotação Orça- 614.229.285,34
mentária Atualizada (A)
Despesa Exe- -460.210.249,80
cutada < Dotação Orçamentária Atualizada

3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
3.2.1 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Na tabela a seguir, estão demonstrados os valores extraídos das demonstrações contábeis e dos extratos das
contas correntes e de aplicação.
Tabela 01: Disponibilidades

Em

3.2.1.1 DIVERGÊNCIAS ENTRE OS SALDOS CONTÁBEIS
COM OS RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
Base Legal: (Lei 4.320/64, arts. 85 c/c 83 e 89)
Na Tabela 1, veriﬁca-se uma diferença de R$ -5.121,10
entre o valor constante da contabilidade e o saldo constante do extrato da conta corrente 000729981, Ag. 3665,
do Banco do Brasil S.A.
Em avaliação ao extrato da conta corrente (arquivo
34.02.EXTBAN.pdf) e o razão da conta corrente (ﬁgura
1), observado que no dia 27/12/2016 foi realizado um
resgate de aplicação ﬁnanceira no valor de R$ 10.000,00,
entretanto, na contabilidade houve apenas o registro de
R$ 4.878,90 (2016NA00033).
O mesmo problema ocorreu na conta de aplicação ﬁnanceira, tendo ocorrido um resgate de R$ 10.000,00
e o registro contábil (ﬁgura 2) de apenas R$ 4.878,90
(2016NA00033).
Assim, constatou-se que a conta de aplicação ﬁnanceira
está desconciliada em R$ 5.121,10.
Figura 1 – Razão da Conta Corrente 000729981, Ag.
3665, do Banco do Brasil S.A.
Figura 2 – Razão da Conta Aplicação Financeira
000729981, Ag. 3665, do Banco do Brasil S.A.
www.tce.es.gov.br

O responsável, devidamente citado, apresentou a seguinte justiﬁcativa (peças complementares constantes
do sistema ETCEES):
Em resposta ao Processo TC 5022/2017, encaminhamos
o parecer de que o valor de R$ 4.878,90 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa centavos) para pagamento a 34ª medição, período 01 a 30/11/2016,
referente a obras decorrentes do contrato de empreitada nº 0002/2013, da Obra de Ampliação e Modernização
do Terminal Urbano de Integração de Itacibá. Processo
76510468, conforme a 2016OB00931.
O resgate no Sistema SIGEFES aconteceu concomitantemente no valor de R$ 4.878,90 (quatro mil oitocentos
e setenta e oito reais e noventa centavos), através da
2016NA00033 para comprimento do pagamento.
O Banco do Brasil por sua vez resgatou o recurso da conta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobrando o
valor na conta corrente de R$ 5.121,10 (cinco mil cento e
vinte e um reais e dez centavos).
Na virada de exercício ﬁnanceiro, o extrato de conta corrente de 2017 carregou o mesmo saldo na conta corrente de R$ 5.121,10 (cinco mil cento e vinte e um reais e
dez centavos).
Em conversa no Banco Brasil, o que foi constatado é
que resgate inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
não se concluía sendo feito o valor mínimo que é de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Em 2017, na tentativa de acertar esse conﬂito de saldo
de contas, o que ﬁzemos foi a 2017GR00013 para conciliar a conta, sendo que na realidade bastaria apenas conﬁgurar o resgate de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para
conferir com o resgatado no banco.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Mas no encerramento do exercício de 2017, o valor de
créditos e débitos confere com extrato e razão.
As justiﬁcativas apresentadas foram analisadas pela
área técnica por meio da Instrução Técnica Conclusiva
02870/2018-5, nos seguintes termos:
O gestor fez uma solicitação de resgate da conta aplicação para conta corrente no valor de R$4.878,90 e o banco resgatou, de acordo com sua política de resgate mínimo, o valor de R$10.000,00. Dessa forma, após a realização do pagamento de R$4.878,90 restou em conta
corrente o valor de R$5.171,10, divergindo do contábil
que apresentava saldo zero. Portanto, não houve danos
ao erário, mas uma transferência de conta aplicação para conta corrente maior em R$5171,10. Assim sugere-se
que seja afastada a irregularidade
3.2.2 DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E
INTANGÍVEIS
A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e
imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, no ativo circulante, e bens móveis, imóveis e intangíveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do
ativo não circulante.
Na tabela a seguir, foram demonstrados os valores extraídos das demonstrações contábeis e do inventário de
bens, realizado em 31/12/2016:
Tabela 02: Saldos patrimoniais
Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em almoxa- 21.869,86
rifado
Bens móveis
535.629,70

Inventário

Diferença

21.869,86

0,00

535.629,70

0,00

Bens imóveis
320.846.294,33 320846294,3 0,00
Bens intangíveis 120.800,00
120.800,00 0,00

Fonte: Processo TC 5022/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
3.3 ANÁLISE DO RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE
INTERNO
3.3.1 ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO E PARECER
DO CONTROLE INTERNO DE FORMA INCONCLUSIVA E
SEM OS ELEMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS.
Fundamentação Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar n° 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução n° 261/2012, Anexo II, Tabela 7
da Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC 40/2016, art. 2°, inciso I e II, da Portaria SECONT 9/2016.
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa nº
28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, veriﬁcou-se que o relatório encaminhado
é inconcluso acerca das contas da unidade gestora, em
desconformidade com o que consta da Lei Complementar 621/2012 c/c Nexo II, Tabela 7, da Instrução Normativa TC 34/2015.
O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso
(Arquivo PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo e sem atender aos requisitos mínimos estabelecidos no Anexo II, Tabela 7, da Instrução Normativa TC
34/2015, alterada pela Instrução Normativa 40/2016.
Sugere a área técnica que seja RECOMENDADO ao atual
gestor, ou a quem lhe suceder, que encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das
www.tce.es.gov.br

contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82
da Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa
TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.
3.3.2 EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CONFLITANTES, INFRINGINDO O PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕE
Fundamentação Legal: Art 37 da Constituição Federal,
Resolução TC 227/2011
Da análise da composição da Unidade Executora do Controle Interno, veriﬁca-se que os servidores Jerusa Laurete, Diana Fernandes de Souza Bastos e Antônio Fernando
Prescholdt Oliveira também são responsáveis pelo Grupo Financeiro Setorial, Chefe do Grupo de Planejamento e Orçamento e pela Comissão de Pregão, respectivamente, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas.
Tal fato contraria o princípio da Segregação de Função
que “consiste na administração repartir funções entre
os agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as
outras, especialmente aquelas que envolvam a prática
de atos e, posteriormente, a ﬁscalização desses mesmos
atos”.
Propõe a área técnica que seja RECOMENDADO ao atual gestor, ou a quem lhe suceder, que observe o princípio da Segregação de Função quando da designação de
servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
3.4 INSTRUÇÕES TÉCNICAS CONCLUSIVAS ANTERIORES
Não foram observadas instruções conclusivas com proposta pela irregularidade nos últimos dois exercícios
4 MONITORAMENTO
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Em consulta realizada no sistema de monitoramento de
decisões no e-TCEES constata-se a inexistência de recomendações ou determinações classiﬁcadas como monitoráveis, relativas à Unidade Gestora Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, considerando-se o
disposto na Resolução TC 278, de 04 de novembro de
2014.

ra, nos termos do Parecer 03808/2018-8.

4. Especiﬁcação do quórum:

Isto posto, acompanhando a área técnica e o representante do Ministério Público de

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

5 CONCLUSÃO

Conselheira Substituta

Por ﬁm, diante da conformidade dos demonstrativos
contábeis apresentados e das justiﬁcativas apresentadas pelo gestor quanto ao item 3.2.1.1 do Relatório Técnico n.º 00803/2017-1, manifestou-se conclusivamente
a área técnica por meio da Instrução Técnica Conclusiva
n.º 01238/2017-1, recomendando que esta Corte julgue
regular a Prestação de Contas do senhor Sr. Paulo Ruy
Valim Carnelli, no exercício das funções de ordenador de
despesas da Secretaria de Estado de Transporte e Obras
Públicas, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

1. ACÓRDÃO

Nos termos da ITC 01238/2017-1:
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas dos
Sr. Paulo Ruy Valim Carnelli, no exercício das funções
de ordenador de despesas da Secretaria de Estado de
Transporte e Obras Públicas, na forma do artigo 84, I, da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Olivei-

Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela relatora, por:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Paulo Valim Carnelli, dando-lhe quitação;
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe suceder, que:
a) encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo do Controle Interno acerca das contas anuais
(PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015, ou
outro que lhe substituir.
b) observe o princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo.
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
www.tce.es.gov.br

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1290/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08813/2017-5, 11052/2014-7, 11050/20148, 11048/2014-1
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Interessado: THIAGO BONATO CARVALHIDO, RODRIGO
ATHAYDE MAYRINK, LUCINEY ALVES RODRIGUES SOARES, IVETE BATISTA DA SILVA
Procuradores: ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES),
FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB: 22502-ES), THIAGO
LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)
PEDIDO DE REEXAME - PROVIMENTO PARCIAL – AFASTAMENTO DA MULTA – DETERMINAÇÃO.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Tratam os presentes autos de Pedido de Reexame, interposto por Robertino Batista da Silva, por intermédio de
seu Procurador, Dr. Felipe Osório dos Santos, em face do
Acórdão TC 1030/2017, proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do Processo TC 11.052/2014, cuja parte
dispositiva foi lavrada com o seguinte teor:
ACÓRDÃO
3.1.Ante o exposto, considerando todo o processo
cognitivo aqui realizado, com análise de fatos, provas e argumentos, VOTO pela PROCEDÊNCIA da presente Representação, com amparo no artigo 95, inciso II
c/c art. 99, §2º, da LC 621/2012, diante da constatação
das seguintes irregularidades: 3.1.1 Ausência de Formalização Contratual. Inexigibilidade nº 021/2014 (item
II.1.1 da ITI 420/2015 )Base legal: Art. 62 da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1932.Responsáveis: IVETE
BATISTA DA SILVA –Secretaria Municipal de Administração ROBERTINO BATISTA DA SILVA –Prefeito Municipal 3.1.2 Ausência de Licitação –Inexigibilidade de Licitação para contratação de shows e eventos sem ser
realizado diretamente com o artista ou seu empresá-

rio exclusivo.(item II.2 da ITI 420/2015).3.1.2.1 Inexigibilidade 018/2014 (item II.2.1 da ITI 420/2015)Base legal: Art. 2º c/c 25, III da Lei Federal nº 8.666 de 1993.
Responsáveis: RODRIGO ATHAYDE MAYRINK –Procurador do Município.ROBERTINO BATISTA DA SILVA –Prefeito Municipal LUCINEY ALVES RODRIGUES SOARES
–Secretária de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.3.1.2.2 Inexigibilidade 019/2014 (item II.2.2 da
ITI 420/2015) ACÓRDÃO T C-1030/2017rp/fbcBase legal: Art. 2º c/c 25, III da Lei Federal nº 8.666 de 1993.
Responsáveis: ROBERTINO BATISTA DA SILVA –Prefeito Municipal LUCINEY ALVES RODRIGUES SOARES –
Secretária de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.3.1.2.3 Inexigibilidade 027/2014 (item II.2.3 da ITI
420/2015)Base legal: Art. 2º c/c 25, III da Lei Federal nº
8.666 de 1993.Responsáveis: ROBERTINO BATISTA DA
SILVA –Prefeito Municipal LUCINEY ALVES RODRIGUES
SOARES –Secretária de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.3.1.2.4 Inexigibilidade 16/2014 (item II.2.4
da ITI 420/2015)Base legal: Art. 2º c/c 25, III da Lei Federal nº 8.666 de 1993.Responsável: ROBERTINO BATISTA DA SILVA –Prefeito Municipal 3.1.2.5 Inexigibilidade 008/2014 (item II.2.5 da ITI 420/2015)Base legal: Art.
2º c/c 25, III da Lei Federal nº 8.666 de 1993.Responsável: ROBERTINO BATISTA DA SILVA –Prefeito Municipal 3.2 Com base na fundamentação contida no parecer
do Ministério Público de Contas e na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, VOTO pelo não acolhimento das razões de defesa da Ordem dos Advogados do
Brasil –seccional do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade do advogado parecerista.3.3Em face das irregularidades acima apontadas, VOTO por aplicar multa individual no valor de R$ 3.000,00(três mil reais) aos sewww.tce.es.gov.br

nhores:Ivete Batista da Silva–Secretaria Municipal de
Administração, Robertino Batista da Silva–Prefeito Municipal, Rodrigo Athayde Mayrink–Procurador do Município, Luciney Alves Rodrigues Soares–Secretária de
Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, com amparo no artigo 135, II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012;Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identiﬁcador: 2D582E3306-C14B0
ACÓRDÃO T C-1030/2017rp/fbc3.3 VOTO também pela
exclusão do Senhor Thiago Bonato Carvalhido do pólo
passivo deste processo, com afastamento de sua responsabilidade .Dê-se ciência aos Representantes do teor da
decisão ﬁnal a ser proferida.AC ÓR D ÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-11052/2014,
ACORDAMos Srs. conselheiros do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quinze de agosto de dois mil e dezessete,
à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:1. Considerar
procedente a presente representação, com amparo no
artigo 95, inciso II c/c art. 99, §2º, da Lei Complementar621/2012, diante da constatação das seguintes irregularidades: 1.1 Ausência de Formalização Contratual. Inexigibilidade nº 021/2014 (item II.1.1 da Instrução Técnica Inicial420/2015). Base legal: Art. 62 da Lei
Federal8.666 de 21 de junho de 1932.Responsáveis:
Ivete Batista da Silva e Robertino Batista da Silva.1.2
Ausência de Licitação –Inexigibilidade de Licitação para
contratação de shows e eventos sem ser realizado diretamente com o artista ou seu empresário exclusivo. (item II.2 da Instrução Técnica Inicial420/2015):1.2.1
Inexigibilidade 018/2014 (item II.2.1 da Instrução TécSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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nica Inicial420/2015). Base legal: Art. 2º c/c 25, III da
Lei Federal8.666 de 1993.Responsáveis: Rodrigo Athayde Mayrink, Robertino Batista da Silva e Luciney Alves
Rodrigues Soares;1.2.2 Inexigibilidade 019/2014 (item
II.2.2 da Instrução Técnica Inicial420/2015). Base legal:
Art. 2º c/c25, III da Lei Federal8.666 de 1993.Responsáveis: Robertino Batista da Silva e Luciney Alves Rodrigues Soares;1.2.3 Inexigibilidade 027/2014 (item II.2.3
da Instrução Técnica Inicial420/2015). Base legal: Art.
2º c/c 25, III da Lei Federal8.666 de 1993.Responsáveis: Robertino Batista da Silva e Luciney Alves Rodrigues Soares; ACÓRDÃO T C-1030/2017rp/fbc1.2.4 Inexigibilidade 16/2014 (item II.2.4 da Instrução Técnica
Inicial420/2015). Base legal: Art. 2º c/c 25, IIIda Lei
Federal8.666 de 1993.Responsável: Robertino Batista da
Silva;1.2.5 Inexigibilidade 008/2014 (item II.2.5 da Instrução Técnica Inicial420/2015). Base legal: Art. 2º c/c
25, III da Lei Federal 8.666 de 1993. Responsável: Robertino Batista da Silva;2.Rejeitar razões de defesa da
Ordem dos Advogados do Brasil –seccional do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade do advogado
parecerista;3. Aplicar multa individual no valor de R$
3.000,00(três mil reais) aos senhores: Ivete Batista
da Silva, Robertino Batista da Silva, Rodrigo Athayde
Mayrink, Luciney Alves Rodrigues Soares, com amparo no artigo 135, II, da Lei Complementar Estadual621/2012;4. Excluir o senhor Thiago Bonato Carvalhido do pólo passivo deste processo, com af do teor da
decisão ﬁnal proferida;6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado (grifo).
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
se manifestou às ﬂs. 46/65, por meio da Instrução Técnica de Recurso 00232/2018, pelo provimento parcial do

expediente recursal interposto, elidindo a aplicação de
multa, não só ao recorrente, como às senhoras Ivete Batista da Silva e Luciney Alves Rodrigues Soares, assim como ao senhor Rodrigo Athaide Mayrink, com determinação ao atual gestor.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, se manifestou às
ﬂs. 68, por meio do Parecer 03866/2018, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
DA ADMISSIBILIDADE
O Plenário desta Corte, por meio da Decisão 01702/2018
(ﬂs. 33 a 38), conheceu o presente recurso, concedendo-lhe efeito suspensivo.
DO MÉRITO
Preliminar de ilegitimidade passiva
O recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva,
alegando que sua conduta foi pautada em razões apresentadas por proﬁssionais habilitados na área técnica
respectiva, além de pareceres jurídicos que não questionaram as contratações, nos moldes em que se materializaram. E também a impossibilidade de supervisionar os
procedimentos administrativos atinentes à licitação ou
as suas exceções. Alega que não possui formação jurídica e que não seria razoável exigir do Prefeito conhecimento técnico necessário a dirimir questões de legalidade referentes a formalidades acerca do procedimento de
dispensa, bem como da possibilidade ou não de formalização contratual. E que o Procurador Municipal e as Secretarias respectivas deram parecer favorável às contratações pretendidas.
Argumenta que seria draconiano atribuir responsabiliwww.tce.es.gov.br

dades ao prefeito em eventos os quais não teve participação direta e que se materializaram em irregularidades
apontadas em razão de um excesso de formalismo por
parte desta Corte.
O subscritor da ITC 0232/2018 sugere o não acolhimento da preliminar arguida, vez que a ilegitimidade passiva
tem vez quando veriﬁcado que na relação jurídica analisada se identiﬁca de plano a inexistência de qualquer
pertinência subjetiva entre o agente e a irregularidade
que lhe é imputada, e no caso, o Recorrente ocupava a
condição de ordenador de despesa no Município. Observa também que ﬁcou evidenciado nos autos que um dos
procuradores municipais emitiu parecer alertando sobre
as exigências legais para contratação direta de artistas,
tanto que foi afastado do polo passivo em razão de ter
emitido o parecer nos moldes tidos por corretos por este Tribunal, e mesmo assim o Recorrente levou a termo
as contratações por inexigibilidades apontadas como irregulares.
Das irregularidades constantes do Acórdão TC
1030/2017
1) Item 3.1.1 Ausência de formalização contratual - Inexigibilidade 021/2014
O subscritor da ITC 0232/2018 sugere o afastamento da
irregularidade, vez que as quatro Inexigibilidades analisadas, nos valores de R$ 9.000,00,
R$ 10.000,00, R$
20.000,00 e R$ 45.000,00 se enquadram na exceção à regra de obrigatoriedade do instrumento de contrato prevista no art. 62 da Lei 8.666/93, se consideradas individualmente para ﬁns de aplicação desse dispositivo legal.
2) Item 3.1.2 Ausência de Licitação – Inexigibilidade de
licitação para contratação de shows e eventos sem ser
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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realizado diretamente com o artista ou seu empresário exclusivo
Item 3.1.2.1 Inexigibilidade 018/2014
Item 3.1.2.2 Inexigibilidade 019/2014
Item 3.1.2.3 Inexigibilidade 027/2014
Item 3.1.2.4 Inexigibilidade 016/2014
Item 3.1.2.5 Inexigibilidade 008/2014
As contratações dos shows não foram feitas diretamente com os artistas ou com seu empresário exclusivo, mas por meio de empresas que se apresentavam como Procuradoras especíﬁcas para aquele evento contratado, não atendendo ao disposto no art. 25, III, da Lei
8.666/93.
O Recorrente reaﬁrma argumentação já utilizada anteriormente de que conﬁou na análise técnica de pessoas
qualiﬁcadas, que os shows foram devidamente realizados e se prestaram ao interesse público, gerando emprego e renda na indústria de turismo, não havendo qualquer indício de desvio na utilização dos recursos ou direcionamento. E que há controvérsias jurisprudenciais sobre o tema, sendo aceitáveis as cartas de exclusividade
especíﬁcas para determinado evento.
O subscritor da ITC 0232/2018 propõe o não acolhimento das razões recursais, eis que ao menos nas inexigibilidades 008, 009, 16 e 27, houve identiﬁcação precisa do
Parecerista sobre a necessidade de contratação por meio
de empresário exclusivo e não aquele nomeado para o
evento. Contudo, recomenda que seja afastada a multa aplicada, em consonância com outros Acórdãos desta Corte, em que a irregularidade foi reconhecida mas
afastada a incidência de multa (Acórdão TC 150/2018 –
Plenário, Acórdão TC 504/2016 – Plenário, Acórdão TC

1333/2017 – Plenário, Acórdão TC 1750/2017 – Segunda Câmara, Acórdão TC 1592/2017 – Plenário, Acórdão
TC 504/2016 – Plenário, entre outros). Recomenda ainda
a expedição de determinação ao atual gestor do município de Marataízes, a ﬁm de que nas contratações na forma do art. 25, III, da Lei 8.666/03, observe os termos do
Parecer em Consulta 015/2016.
Sobre as chamadas cartas de exclusividade, esta Corte
já se manifestou por meio do Parecer em Consulta TC
015/2016 (Processo TC 1567/2010):
“As chamadas cartas de exclusividade não atendem ao
disposto no art. 25, III, da Lei 8.666/93 para as contratações de shows artísticos por inexigibilidade de licitação.
O procedimento para a contratação de shows artísticos
por inexigibilidade de licitação obedece aos ditames do
art. 26 da Lei 8.666/93. Ademais, o ajuste deve ser efetivado diretamente com o artista ou através de empresário exclusivo, sendo tal característica comprovada por
cópia do contrato de exclusividade, registrado em cartório, não se prestando, para esse ﬁm, as chamadas cartas
de exclusividade”.
Ante o exposto, acompanhando integralmente a área
técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação
que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela relatora, por:
www.tce.es.gov.br

CONHECER o presente recurso;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, afastando a irregularidade
relativa a não formalização de contrato, reconhecendo
a irregularidade relativa às inconsistências atinentes às
contratações por inexigibilidades, mas relevando-as, em
consonância com a jurisprudência desta Corte, e por via
de consequência, elidindo as multas aplicadas, não só ao
Recorrente, como às senhoras Ivete Batista da Silva e Luciney Alves Rodrigues Soares, assim como ao senhor Rodrigo Athayde Mayrink.
1.3 DETERMINAR ao atual gestor do município de Marataízes que nas contratações com fundamento no art.
25, III, da Lei 8.666/93 observe os termos do Parecer em
Consulta 015/2016.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1292/2018 – PLENÁRIO
Processo: 02946/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: VALDIR MASSUCATTI, LEONETHE BRAUM
PEREIRA
Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

Presencial n.º 05/2018, do Fundo Municipal de Saúde
de Linhares, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para locação de veículos (sem combustível,
sem motorista e com quilometragem livre), destinados a
atender à Central de Transporte e diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, sob a responsabilidade dos
Srs. Valdir Massucatti (Secretário Municipal de Saúde) e
Leonethe Braum Pereira (Pregoeira Municipal).
A representante insurgiu-se, em síntese, contra (i) a suposta inexequibilidade da prestação do serviço, uma vez
que é exigido veículo novo em até 10 (dez) dias, a contar
da expedição da ordem de serviço; (ii) a suposta incompletude do termo de referência, o que diﬁcultaria a elaboração de uma proposta comercial; e (iii) a suposta ausência de valor de referência para a contratação.
Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao ﬁnal, constatadas as irregularidades, pela anulação ou adequação
da licitação, com eventual aplicação de penalidades aos
responsáveis.

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

Encaminhados os autos à área técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas–
SecexMeios, por meio da Manifestação Técnica n.º
00285/2018-1, opinou pelo conhecimento da representação e pela notiﬁcação do Sr. Valdir Massucatti, Secretário Municipal de Saúde, e da Sra. Leonethe Braum Pereira, Pregoeira Municipal, para prestarem informações
prévias e juntar documentos.

Trata-se de Representação com pedido de concessão
de medida cautelar, apresentada pela empresa Medicar Emergências Médicas Ltda., noticiando a ocorrência
de possíveis ilegalidades cometidas no âmbito do Pregão

Acompanhando o entendimento técnico, o então relator, por meio da Decisão Monocrática n.º 01034/20185, deliberou pelo conhecimento e notiﬁcação dos responsáveis.

Procuradores: BERNARDO
141.090.608-69),

PAVAN

MAMED

(CPF:

KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA (OAB: 149669-MG)
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR –
ARQUIVAR
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Devidamente notiﬁcados, os responsáveis prestaram suas informações preliminares (Defesa n.º 00958/2018-3 e
Resposta de Comunicação n.º 00563/2018-3) e colacionaram documentação complementar.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, por meio da
Manifestação Técnica n.º 00651/2018-3, entendeu pela
inexistência de irregularidades e, por consequência, pela improcedência da representação e posterior arquivamento.
Por ﬁm, submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 03960/2018-6, de lavra do
Procurador Luciano Vieira, o Parquet de Contas corroborou com a conclusão técnica quanto ao mérito, entendendo pela improcedência da representação, uma vez
que não foram identiﬁcadas condutas ilegais.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os autos, acompanho a conclusão de mérito
alcançada pelo corpo técnico e pelo Ministério Público
de Contas, entendendo pela inexistência de irregularidades e, por consequência, pela improcedência da representação. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Manifestação Técnica n.º 00651/2018-3, abaixo transcritos:
“2. ANÁLISE TÉCNICA
Questiona o Representante sobre a ocorrência das seguintes supostas irregularidades no Pregão 161/2018 da
Prefeitura Municipal de Linhares:
A inexequibilidade da prestação do serviço tendo em vista que é exigido veículo novo, disponibilizado em até 10
(dez) dias a contar da expedição da ordem de serviço;
A incompletude do termo de referência – ANEXO I do
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Edital – o que diﬁcultaria a elaboração de uma proposta comercial;

em quantidade certa, sendo razoável que a aquisição de
tais veículos, caso necessário, ocorra após tal momento.

A ausência de valor de referência para a contratação.

Não bastando a falta de zelo para com a prestação do
serviço suposta, da aquisição, se necessária, dos veículos
apenas após o recebimento da ordem de serviço, ou seja, após a adjudicação e após a assinatura do contrato, o
Termo de Referência ainda prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de 10 (dez) dias contados de tal recebimento quando justiﬁcado pela empresa.

Passa-se a análise das irregularidades apresentadas.
2.1 A inexequibilidade da prestação do serviço tendo
em vista que é exigido veículo novo, disponibilizado em
até 10 (dez) dias a contar da expedição da ordem de
serviço
O Termo de Referência contém, em “Outras exigências”,
a previsão de “a entrega de veículos 0 KM (zero quilômetro). Somado a isso, na especiﬁcação do Prazo de Execução dos Serviços, determina que o prazo máximo para início da execução dos serviços será de até 10 dias,
contados a partir do recebimento da ordem de serviço.
Diante de tais especiﬁcações, a Representante alega que
tal prestação do serviço, no prazo ﬁxado, seria inexequível.
A suposição da aquisição do veículo, pela empresa vencedora do certame, após quando do recebimento da ordem de serviço, situação em que, apesar de apresentar
um prazo curto para a entrega do produto recém adquirido, não representa inexequibilidade.
No caso em questão, no entanto, aponta-se uma falta de
preparo frente ao procedimento de contratação e prestação do serviço pela Administração Pública. Sendo o objeto do Pregão 05/2018 “Contratação de empresa especializada para locação de veículos (sem combustível, sem
motorista e com quilometragem livre) destinados a atender a central de transporte e diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde deste Município”, com quantidade previamente estabelecida por lote, a concorrente
adjudicada já possui expectativa de prestação do serviço

Desta forma, não há conﬁguração da irregularidade
apontada pela Representante.
2.2 A incompletude do termo de referência – ANEXO I
do Edital – o que diﬁcultaria a elaboração de uma proposta comercial
Segundo o Decreto Federal 3.555/2000, Termo de Referência “é o documento que deverá conter elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando
os preços praticados no mercado, a deﬁnição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução
do contrato” (art. 8°, II). Ele deve conter, segundo o art.
9°, §2° do Decreto Federal 5.450/2005: “elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração
diante de orçamento detalhado, deﬁnição dos métodos,
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas
de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-ﬁnanceiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de ﬁscalização e gerenciamento do contrato, prazo
de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva”, dentro do aplicável ao objeto licitado.
Segundo cópia do Termo de Referência, anexo ao Edital
www.tce.es.gov.br

do Pregão 05/2018, veriﬁca-se que ele compreende: objetivo da licitação, sua justiﬁcativa, fundamentação legal,
determinação do objeto com sua descrição detalhada,
estimativa de custo global, prazo de execução dos serviços, vigência contratual, acompanhamento e ﬁscalização
da execução contratual, condições e prazos de pagamento, obrigações da contratada, obrigações da contratante
e qualiﬁcação técnica.
Ou seja, o Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão n° 05/2018 da Prefeitura Municipal de Linhares possui elementos necessários para atender suas ﬁnalidades,
não havendo que se falar em incompletude do Termo de
Referência.
Assim, não há identiﬁcação da irregularidade apontada
pela Representante.
2.3 A ausência de valor de referência para a contratação
A Representante alega não haver apontamento de um
valor de referência para a contratação. No entanto,
consta no Processo 161/2018, referente ao Pregão n°
05/2018 o documento “Preço Médio da Proposta de Preços Simples”, constituindo o valor de referência para a
contratação, baseado no preço médio por meio da pesquisa de preços realizada pela Central de Transportes/
SEMUS, conforme disposto no Termo de Referência.
Do exposto, havendo valor de referência para a contratação, não há conﬁguração da irregularidade apontada
pela Representante.
Frente à ausência de indícios de irregularidade, resta
prejudica a análise dos pressupostos da medida cautelar. Além disso, em face da profundidade da análise, entende-se pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, I da Lei Orgânica desta Corte
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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de Contas (LC 621/2012).
3. CONCLUSÃO
Ante a ausência de indícios de ocorrência das irregularidades alegadas, entende-se pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, I da Lei Orgânica desta Corte de Contas (LC 621/2012). Desta forma, sugere-se o arquivamento dos presentes autos e
que seja dada ciência ao representante do teor da decisão a ser proferida”.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, nos termos do art. 178, I, c/c
art. 182, p. único, ambos do RITCEES, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela relatora, por:

re Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carm.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA
E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PGE – EXERCÍCIO 2017 –PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO DE
MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA
PGE, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores Rodrigo Rabelo Vieira (01/01 a
03/04/2017), Erfen José Ribeiro Santos (25/08 a 09/09 e
28/12 a 31/12/2017) e Alexandre Nogueira Alves (04/04
a 31/12/2017).
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00180/2018 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 3037/2018, não foram
observadas irregularidades nos demonstrativos contábeis apresentados, donde infere-se que representam
adequadamente os resultados da execução orçamentária e ﬁnanceira da unidade gestora.

1.1 Julgar IMPROCEDENTE a representação;

Processo: 04810/2018-2

1.2 CIENTIFICAR o representante;

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

O representante do Ministério Público de Contas,
Procurador Luciano Vieira, por meio do Parecer n.º
03718/2018-9, opina pela regularidade da prestação de
contas, com quitação ao responsável.

1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Exercício: 2017

É o Relatório. Passo a fundamentar.

2. Unânime.

UG: FUNCAD - Fundo de Modernização e Incentivo À Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado

Trata-se da Prestação de Contas Anual, referente ao
exercício de 2017, do Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado.

3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Frei-

ACÓRDÃO TC-1293/2018 – PLENÁRIO

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: RODRIGO RABELLO VIEIRA, ALEXANDRE
NOGUEIRA ALVES, ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS

www.tce.es.gov.br

Em atendimento às disposições contidas no art. 135
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo e na Instrução Normativa 43/2017, foram apreSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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sentadas as demonstrações contábeis e demais peças e
documentos que integram a Prestação de Contas Anual,
devidamente analisadas pela área técnica por meio do
Relatório Técnico n.º 00180/2018 e da Instrução Técnica
Conclusiva n.º 3037/2018, conforme abaixo.

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

1. CUMPRIMENTO DE PRAZO

O valor da inscrição de restos a pagar não processados
(exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao total da despesa empenhada, subtraído o
total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
por meio do Sistema CidadES, em 27/03/2018, em atendimento ao disposto no artigo 139 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental.

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

2. ASSINATURA DA PCA
Constata-se que os arquivos que compõem a Prestação
de Contas foram assinados eletronicamente pelo gestor
responsável por seu encaminhamento, pelo responsável
técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno.
3. GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a Prestação de Contas Anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos
de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com
base nos referidos demonstrativos, conforme quadros
abaixo, não sendo constatadas inconsistências.
3.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

Tabela 15)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
13.173,30
Balanço Orçamentário (b)
13.173,30
Divergência (a-b)
0,00

3.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
O valor da inscrição de restos a pagar processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da despesa liquidada, subtraído o total da
despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 16)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
165.180,53
Balanço Orçamentário (b)
165.180,53
Divergência (a-b)
0,00

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

Tabela 17)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
3.445.441,16
Balanço Orçamentário (b)
3.445.441,16
Divergência (a-b)
0,00

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.4 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
O saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 18)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
23.404.335,82
Balanço Patrimonial (b)
23.404.335,82
Divergência (a-b)
0,00

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.5 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

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

O total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da
despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 19)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
13.409.555,92
Balanço Patrimonial (b)
13.409.555,92
Divergência (a-b)
0,00

3.1.3 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária

www.tce.es.gov.br
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Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

14.833.121,05
14.833.121,05
0,00

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.6 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 20)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 40.420.366,66
Ativo (BALPAT) – I
36.988.098,80
Variações Patrimoniais Dimi- 3.432.267,86
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 40.420.366,66
+V
Passivo (BALPAT) – III
36.988.098,80
Resultado Exercício (BALPAT) 13.409.555,92
– IV
Variações Patrimoniais Au- 16.841.823,78
mentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.
3.1.7 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
O valor da despesa executada no Balanço Orçamentário
deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 21)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
3.445.441,16
Dotação Atualizada (b)
17.000.000,00

Execução da despesa em rela- -13.554.558,84
ção à dotação (a-b)

Veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da
despesa em valores superiores à dotação atualizada.
3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
3.2.1 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Na tabela a seguir, estão demonstrados os valores extraídos das demonstrações contábeis e dos extratos das
contas correntes e de aplicação.
Tabela 01: Disponibilidades
R$ 1,00

Em

Nota: Os extratos das contas correntes/aplicação encontram-se arquivados no Sistema CidadES.
Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2017, relativos às Disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis reﬂetem adequadamente a posição a somatória dos saldos constantes dos extratos
bancários.
3.2.2 DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E
INTANGÍVEIS
Conforme consta do Balanço Patrimonial (arquivo 9-BALPATN.pdf), doc. 06, a Unidade Gestora não dispõe de
bens em estoque, bens móveis, imóveis e intangíveis em
seu acervo patrimonial.
3.3 ANÁLISE DO RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE
INTERNO
O Relatório e Parecer do Controle Interno da Unidade
Gestora apresentam a seguinte conclusão:
Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos
www.tce.es.gov.br

de controle avaliados, elencados neste 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.
3.4 INSTRUÇÕES TÉCNICAS CONCLUSIVAS ANTERIORES
Não foram observadas instruções conclusivas com proposta pela irregularidade nos últimos dois exercícios
4 MONITORAMENTO
Em consulta realizada ao sistema de monitoramento
de decisões no e-TCEES, informa o Relatório Técnico n.º
00180/2018 a existência de recomendações ou determinações classiﬁcadas como monitoráveis, relativas à Unidade Gestora, considerando-se o disposto na Resolução
TC 278, de 04 de novembro de 2014.
No Acordão 00876/2017-1, constante do processo TC
5007/2016, Prestação de Contas Anual de Ordenador de
2015, constam os seguintes pontos a serem monitorados:
Providencie a regularização da divergência de R$
1.943,02 (um mil, novecentos e quarenta e três reais e
dois centavos) veriﬁcada na conta 6000004 – Conta Única, informando os ajustes realizados na Prestação de
Contas Anual relativa ao exercício de 2017;
Sejam adotadas medidas administrativas, nas próximas
prestações de contas, visando que o Relatório e Parecer do Controle Interno sejam apresentados de forma
conclusiva, contendo todos os elementos mínimos estabelecidos na conformidade com o artigo 82, § 2º da Lei
Complementar nº 621/2016, artigo 105, § 4º da Resolução TC nº 261/2012 e Anexo 12 da Instrução NormaSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tiva TC 28/2013 (alterada pela Instrução Normativa TC
nº 33/2014).

lo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.

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

Observa-se que os pontos foram veriﬁcados nos itens
3.2.1 e 3.3 do Relatório Técnico n.º 00180/2018.

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Rodrigo
Rabello Vieira, Erfen José Ribeiro Santos e Alexandre
Nogueira Alves, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

4. Especiﬁcação do quórum:

No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Vieira, nos termos do
Parecer 03718/2018-9.

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

5 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Por ﬁm, diante da conformidade dos demonstrativos
contábeis apresentados, tanto o Relatório Técnico n.º
00180/2018 quanto a Instrução Técnica Conclusiva n.º
3037/2018 recomendam o julgamento regular da Prestação de Contas dos senhores Rodrigo Rabello Vieira,
Erfen José Ribeiro Santos e Alexandre Nogueira Alves,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Nos termos da ITC 3037/2018:
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico RT 00180/2018-6,
que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no
artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do(s) gestores responsável(eis), no exercício de funções administrativas no(a) Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado, no
exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pe-

Isto posto, acompanhando a área técnica e o representante do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela relatora, por:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO À COBRANÇA
DA DÍVIDA ATIVA E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PGE, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores Rodrigo Rabelo Vieira (01/01 a
03/04/2017), Erfen José Ribeiro Santos (25/08 a 09/09 e
28/12 a 31/12/2017) e Alexandre Nogueira Alves (04/04
a 31/12/2017), dando-lhes quitação.

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

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

ACÓRDÃO TC-1315/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05299/2016-1

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Classiﬁcação: Ato Normativo - Projeto de Enunciado de
Súmula Jurisprudência

2. Unânime.

Relator: Domingos Augusto Taufner
www.tce.es.gov.br
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Interessado: Conselheiro Efetivo (Sérgio Aboudib Ferreira Pinto)
PROJETO DE ENUNCIADO DE SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA – APROVAR SÚMULA: É ILEGAL VEDAR A PARTICIPAÇÃO, EM LICITAÇÃO, DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENTRETANTO, DEVE SER EXIGIDA CERTIDÃO DA INSTÂNCIA JUDICIAL COMPETENTE ATESTANDO A CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de procedimento que visa
processamento e apreciação de Projeto de Enunciado de
Súmula de Jurisprudência, cujo marco inicial se deu com
a realização de Estudo Técnico de Jurisprudência, realizado pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmula – NJS, e posteriormente encaminhado ao Presidente desta Corte.
A proposta de apresentada pelo NJS, às ﬂs. 3/10, para o
referido Enunciado de Súmula e Jurisprudência foi o seguinte:
“É ilegal vedar a participação, em licitação, de empresa em recuperação judicial. Entretanto, deve ser exigida certidão da instância judicial competente atestando
a capacidade econômico-ﬁnanceira da empresa em recuperação.”
Na 28ª Sessão ordinária do Plenário, realizada no dia 09
de agosto de 2017 foi realizado sorteio para ﬁns de ﬁxação de competência do presente Projeto, a qual coube a mim a presente demanda, conforme Despacho
31921/2016, às ﬂs. 13.
Para fundamentar sua proposta o NCD citou os seguin-

tes precedentes, a saber: Parecer Consulta TC 008/2015,
Acórdão TC 01/2013, Acórdão TC 901/2014, Acórdão
TC 1087/2014, Acórdão TC 174/2013 e Acórdão TC
512/2015, todos do Plenário.

térias de suas respectivas competências.

Uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade expostos no § 1º do artigo 446 e § 5º do artigo 447 do Regimento Interno deste Tribunal, elaborei Voto propondo
a admissibilidade do presente feito.

§ 9º Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o
Relator elaborará proposta de voto, que deverá necessariamente conter a exposição de motivos pelos quais
incorpora ou rejeita eventuais emendas apresentadas,
submetendo o processo à apreciação do Plenário no prazo de quinze dias. (Parágrafo acrescido pela Emenda Regimental nº 003, de 7.10.2014).

Na 39ª Sessão Ordinária do Plenário, mais especiﬁcamente no dia 07/11/2017, o Pleno dessa Corte decidiu à
unanimidade, por meio da Decisão 4280/2017, admitir o
presente procedimento de Súmula.
Posteriormente, os autos foram encaminhados para o NJS para manifestação, por meio do Despacho
65900/2017, para ﬁns de elaboração do Estudo Técnico
Subsidiário à Súmula 006/2017.
No dia 07/02/2017 foi enviado aos Conselheiros, Auditores Substitutos e ao Procurador-Geral de Contas a Comunicação Interna nº 00085/2018, comunicando da abertura de prazo para emendas e sugestões que entendessem
eventualmente necessárias, tendo transcorrido o prazo
sem que fosse apresentada qualquer manifestação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, importante contextualizar que o objetivo
principal das Súmulas é uniformizar os entendimentos
reiteradamente proferidos por Tribunais, nos exatos termos do artigo 446 do Regimento Interno:
Art. 446. A súmula de jurisprudência constituir-se-á de
princípios ou enunciados, resumindo teses, soluções,
precedentes e entendimentos adotados reiteradamente
pelo Plenário ou pelas Câmaras, ao deliberar sobre mawww.tce.es.gov.br

Nos termos do § 9º do artigo 447 do Regimento Interno,
após a fase de instrução do processo, o relator elaborará
sua proposta de voto. Vejamos:

Fui sorteado para relatar a presente proposta de Enunciado de Súmula, sendo que já havia me manifestado anteriormente, por meio de Voto-vista, nos autos do Processo TC 6947/2012 – Acórdão 0001/2013, no qual se
discutia a possibilidade ou não de empresas que se encontrassem sob o pálio da recuperação judicial pudessem ou não participarem de licitações públicas.
Na época me manifestei pela possibilidade na contratação sob a argumentação de que:
A existência de recuperação judicial na empresa não obsta, por si só, a participação no certame, desde que a recuperação esteja devidamente homologada pelo juiz,
como é o caso que ora se apresenta.
Igualmente, impedir empresa em recuperação judicial
de participar de certames públicos, manter ou prorrogar
contratos já ﬁrmados com o Poder Público, signiﬁca, na
prática, privar empresas que se lancem à prestação de
serviço público do direito de sanear suas dívidas e se reestruturar, em franca violação do princípio da igualdade.
E aqui, mais uma vez, reitero meu posicionamento, por
continuar entendendo que impedir que estas empreSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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sas participem de contratações públicas seria marginalizá-las, ferindo, inclusive, a natureza do instituto da recuperação judicial, que é fazer com que estas empresas
se recuperem ﬁnanceiramente, mantendo-se em atividade, pois, do contrário, estaríamos contribuindo para o
fracasso de uma empresa que busca se manter ativa no
mercado, o que poderia vir a contribuir de forma negativa para a economia do país, pois mais empresas vão falir,
empregados perderão seus empregos, gerando um efeito em cadeia negativo.
Não estou a permitir, de maneira indiscriminada, a participação de empresas nesta condição, pois devem ser
impostas certas condições, conforme exempliﬁca o Acórdão 0001/2013, nos autos do TC 6947/2012:
Não se quer conferir caráter absoluto à participação destas empresas em certames licitatórios. Com o ﬁm de não
restringir a participação de qualquer empresa, a exigência de apresentação de certidão negativa de inexistência de recuperação judicial em curso pode ser relativizada pela Administração, solicitando que o participante,
por exemplo:
I – Obtenha certidão do juízo que tramita a recuperação
judicial atestando sua capacidade econômico-ﬁnanceira;
II – Apresente certidões negativas de débito com a fazenda e as demais exigidas por lei;

no mesmo sentido, ou seja, pela possibilidade de participação de empresas em Recuperação Judicial de procedimentos licitatórios, desde que atendidos alguns requisitos, entendo que é possível demonstrar que o tema já
está paciﬁcado no âmbito deste Tribunal, portanto, maduro para que seja convertido em Súmula.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1 APROVAR a Súmula com o seguinte Enunciado:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1316/2018 – PLENÁRIO

É ilegal vedar a participação, em licitação, de empresa em recuperação judicial. Entretanto, deve ser exigida certidão da instância judicial competente atestando
a capacidade econômico-ﬁnanceira da empresa em recuperação.

Processos: 10360/2016-4, 03108/2013-3

À Secretaria Geral das Sessões – SGS para os impulsos
processuais necessários.

Relator: Domingos Augusto Taufner

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: IPREVMIMOSO - Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul
Recorrente: Ministério Público de Contas

2. Unânime.

Interessado: LUCIA MARIA FONTES GOMES

III – Comprove condições econômico-ﬁnanceiras de executar o objeto licitado;

3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.

IV – Apresente a sentença homologatória do plano de recuperação judicial.

4. Especiﬁcação do quórum:

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC 959/2016 – SEGUNDA CÂMARA (PROCESSO TC
3108/2013 EM APENSO) – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIMOSO
DO SUL – CONHECER – DAR PROVIMENTO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.

V – Atender aos demais requisitos legais e editalícios.
Diante de todo o exposto, considerando a existência, no
âmbito desta Corte de Contas, de vários entendimentos

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
www.tce.es.gov.br
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FNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 959/2016 - Segunda Câmara, nos autos do Processo TC 3108/2013 (em apenso), referente à Prestação
de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul - IPREVIMIMOSO, no exercício ﬁnanceiro de 2012, sob a responsabilidade de Lúcia Maria Fontes Gomes e de Ângelo Cérgio Rodrigues Reis.
O Acórdão guerreado julgou irregulares as contas da Sra.
Lúcia Maria Fontes Gomes e regulares as contas do Sr.
Ângelo Cérgio Rodrigues, em razão da manutenção das
seguintes irregularidades:
1 – Não recolhimento das contribuições do INSS e INSS
serviços de terceiros;
2 – Gastos administrativos do RPPS acima do limite legal.
Inconformado, o Ministério Público de Contas interpôs
Recurso de Reconsideração requerendo, em síntese:
seja determinado ao atual gestor do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de
Mimoso do Sul – IPREV que tome as providências administrativas cabíveis objetivando identiﬁcar os responsáveis e reaver para os cofres públicos os encargos derivados do não pagamento tempestivo das referidas contribuições;
seja ﬁxado prazo para que o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul IPREV envie a essa Corte de Contas as medidas administrativas adotadas e o resultado alcançado;

3. na forma do art. 156 da LC nº. 621/12, seja a gestora
notiﬁcada para, querendo, apresentar contrarrazões ao
presente recurso.

A notiﬁcação da Decisão Monocrática 87/2017-1 foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES no dia
20/04/2017, considerando-se publicada em 25/04/2014;

A Secretaria de Controle Externo de Recursos – SecexRecursos em Instrução Técnica de Recurso 111/2017-7, indicou ter sido o presente recurso conhecido pela Decisão Monocrática 087/2017, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade. Ao ﬁnal, opinou pelo provimento do recurso.

Conforme informação do Núcleo de Controle de Documentos - NCD, a responsável não apresentou contrarrazões ao presente Recurso de Reconsideração.

O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante
Parecer n° 3368/2017-8, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, anuindo ao posicionamento técnico.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Com relação ao cabimento do presente recurso, encontra amparo no artigo 164, caput, da Lei Complementar
Estadual n° 621/2012. As condições especíﬁcas de admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei Complementar 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno desta Corte
de Contas, foram atendidas. Também, foi veriﬁcada sua
tempestividade e o atendimento aos requisitos de admissibilidade, tendo o Recorrente legitimidade e interesse para interposição.
Assim, CONHEÇO o presente Recurso, conforme já me
manifestei em Decisão Monocrática n. 295/2018.
Inicialmente, em observância aos princípios da ampla
defesa, contraditório e devido processo legal, insta salientar que:
O Termo de Notiﬁcação nº 89/2017 retornou sem entrega à responsável Lúcia Maria Fontes Gomes;
www.tce.es.gov.br

DO MÉRITO RECURSAL
Superada esta análise, passarei agora à análise quanto
ao mérito do Recurso interposto pelo Ministério Público
de Contas, que visa reformar o ACÓRDÃO TC 959/2016,
proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal, que julgou irregulares as contas de janeiro a setembro de 2012
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul apresentadas pela Sra. Lúcia
Maria Fontes Gomes, cuja parte conclusiva tem o seguinte teor:
“ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3108/2013, ACORDAM os srs. Conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco de outubro de dois
mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul, referente ao período de janeiro a setembro de 2012, sob a responsabilidade da Senhora Lúcia Maria Fontes Gomes, na forma do inciso III,
alínea “d”, do art. 84, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, aplicando-lhe multa no valor de 1000 VRTE,
nos termos do art. 62 da Lei Complementar Estadual nº
32/93, vigente à época;
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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2. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de
Mimoso do Sul, referente ao período de outubro a dezembro de 2012, sob a responsabilidade do Senhor Ângelo Cérgio Rodrigues Reis, na forma do inciso I do art.
84 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, dando-lhe a devida quitação, com base no artigo 85 do mesmo
diploma legal;

de Mimoso do Sul - IPREV envie a esta Corte de Contas
as medidas administrativas adotadas e o resultado alcançado”.
O Conselheiro Relator expôs a seguinte justiﬁcativa em
seu voto:

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

“Por ﬁm, quanto à determinação sugerida pela área técnica e o Ministério Público de Contas, deixo de acatá-la
por entender que foram adotadas medidas saneadoras
para regularização do repasse devido das contribuições
previdenciárias. ”

Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a
partir da publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. ”

Asseverou o Recorrente que os recolhimentos foram
efetuados. No entanto, o atraso tem repercussão para o
IPREV em despesas indevidas e desnecessárias com multas, juros e correção monetária, representando prejuízo
ao erário.

Em suas razões recursais, sustenta que a Segunda Câmara desta Corte de Contas teria cometido grave erro de
julgamento ao deixar de acatar determinação sugerida
pela Área Técnica e pelo Parquet de Contas, no seguinte sentido:

No entender do Recorrente, não havendo sido quantiﬁcado o dano ao erário decorrente dos juros, correção
monetária e multa, como supramencionado, se faz imperiosa a adoção de medidas visando à restituição desses valores, sendo renúncia da competência constitucional conferida ao Tribunal de Contas entender em sentido contrário.

“(...) sugere-se que seja determinado ao atual gestor do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul - IPREV que providencie de
imediato o levantamento e o recolhimento do montante
das contribuições previdenciárias retidas dos servidores
e de terceiros ainda não recolhidas, bem como que tome as providências administrativas cabíveis objetivando
identiﬁcar os responsáveis e reaver para os cofres públicos os encargos derivados do não pagamento tempestivo das referidas contribuições”.
Sugere-se, ainda, que seja ﬁxado prazo para que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais

Além disso, sustenta o Parquet de Contas ser entendimento pacíﬁco desta Corte, que o atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias gera o dever de formação de autos apartados ou de adoção de providências administrativas cabíveis pela unidade gestora, ambos objetivando identiﬁcar os responsáveis e a reaver
para os cofres públicos os encargos derivados do não pagamento tempestivo das referidas contribuições, conforme excerto da decisão:
(...)
www.tce.es.gov.br

3. Formar autos apartados, nos termos dos art. 38, parágrafo único, e art. 281 do Regimento Interno, mediante a juntada de cópias do RTC, ITI, ICC, ITC e do Acórdão,
para quantiﬁcação do dano causado ao erário em razão
das despesas indevidas com juros e multas decorrentes
do atraso no recolhimento das parcelas do débito junto à Previdência Social, mediante Tomada de Contas Especial;
Por ﬁm, o Recorrente aﬁrma que a decisão recorrida ao
não determinar a instauração da tomada de contas representa violação ao princípio da isonomia, tratando desigualmente situação jurídica idêntica.
O Corpo Técnico ratiﬁca as alegações do Recorrente, vez
que a regularização do recolhimento das contribuições
dos servidores não se opõe à obrigação de restituição ao
erário dos encargos decorrentes da mora, por aqueles
que lhe deram causa.
Observo que não há nos autos, justiﬁcativa para o atraso
do recolhimento. No caso, presente, veriﬁquei, no voto
do relator quando do julgamento da PCA, que houve um
parcelamento da dívida, em exercício posterior, por meio
da Lei 2.012/2014.
Tenho defendido que existem quatro situações que poderiam afastar a responsabilidade do gestor pela irregularidade de atraso de pagamento de tributos e demais
obrigações, que são as seguintes: quando um órgão desconcentrado ou uma entidade descentralizada dependente não recebe os recursos ﬁnanceiros necessários de
quem tinha a obrigação de repassar; quando há uma dúvida clara sobre a obrigatoriedade ou não do pagamento de determinada obrigação; quando houver uma queda brusca e signiﬁcativa de arrecadação causado por motivo alheio à administração; um caso fortuito ou de forSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ça maior que possa acarretar inadiável e signiﬁcativo aumento de despesa.
No caso em análise, estamos diante de uma ausência de
recolhimento de valores retidos de servidores a título de
contribuições ao INSS e INSS de serviços de terceiros no
prazo devido, acarretando juros, multa e correção monetária uma despesa injusta ao erário, passível de apuração da responsabilidade com consequente ressarcimento do prejuízo.
Entendo assistir razão ao Recorrente, razão pela qual decido no sentido de se reformar o Acórdão TC 959/2016 –
Segunda Câmara.
Diante de todo o exposto, acolhendo a manifestação da
Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 CONHECER o presente recurso de Reconsideração
1.2 DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Ministério Público de Contas, para reformar o Acórdão TC
959/2016 – Segunda Câmara, a ﬁm de:
1.2.1 DETERMINAR ao atual gestor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso
do Sul – IPREV que tome as providências administrativas cabíveis objetivando identiﬁcar os responsáveis e re-

aver para os cofres públicos os encargos derivados do
não pagamento tempestivo das referidas contribuições,
nos termos dos artigos 152 e ss. do Regimento Interno
do TCEES – RESOLUÇÃO TC 261/2013, devendo observar
os prazos constantes da IN nº 32/2014;
1.2.2 Fixar prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que
o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul - IPREV envie a essa Corte de
Contas as medidas administrativas adotadas e o resultado alcançado.
1.3 Dar ciência aos interessados;
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
www.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO TC-1317/2018 – PLENÁRIO
Processo 05035/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMGOV - Secretaria Municipal de Governo de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANA EMILIA GAZEL JORGE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE VILA VELHA –
EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
de Ordenador, relativas ao exercício de 2016, da Secretaria Municipal de Governo de Vila Velha - SEMGOV, sob
a responsabilidade da Senhora Ana Emilia Gazel Jorge.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadES,
pelo Sr. Saturnino de Freitas Mauro, no dia 05/05/2016,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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fora do prazo estabelecido no artigo 139 do Regimento
Interno (Resolução TC 261/2013), qual seja, 31 de março
do exercício seguinte a PCA enviada.

cer nº 1261/2018-8, exarado pelo Procurador de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, entendeu de forma
consoante à área técnica.

A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, elaborou o Relatório Técnico RT nº 05035/2017- 4 e
a Instrução Técnica Inicial ITI nº 1424/2017- 4, opinando
pela citação dos Sr. Saturnino de Freitas Mauro, bem como da Srª. Ana Emilia Gazel Jorge para que apresentassem, as justiﬁcativas acerca dos achados:

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Itens
Achados
Subitens
Saturnino de Freit- 2.1
Não cumprimento de prazo
as Mauro
estabelecido no artigo 139
do Regimento Interno – Res.
TC 261/2013;
Ana Emilia Gazel 3.1.9
Divergência entre a DemonsJorge
tração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial do exercício anterior;
3.2.1.1
Divergência entre os saldos
contábeis e os extratos bancários;
3.2.2.1
Divergência apurada entre os
registros contábeis de bens
móveis, inventário físico (INVMOV);
Responsável

Em seguida, acolhi a manifestação técnica, por meio da
Decisão Monocrática nº 5035/2017-6, tendo sido apresentadas as justiﬁcativas.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
2964/2018- 2 opinando pelo julgamento REGULAR das
contas da Secretaria Municipal em comento.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o pare-

FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n. º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pela Área Técnica:
Não Cumprimento de Prazo (item 2.1 da ITI 1424/20174)
www.tce.es.gov.br

Base legal: art. 139 da Resolução TC 261/2013.
RESPONSÁVEL: Saturnino de Freitas Mauro
Diante do presente item, o defendente relaciona uma
série de eventos que, no seu ponto de vista, levaram ao
atraso na entrega da PCA/2016, em relação ao determinado art. 139 do Regimento Interno do TCEES.
O citado ainda salienta que embora as Secretarias tenham sido desconcentradas, as suas contabilidades
mantêm-se a cargo da Secretaria Municipal de Finanças
– SEMFI.
Dentro desse contexto, sendo descumprido o prazo por
fatores alheios ao defendente, não cabe a sua responsabilização.
A equipe técnica, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade, bem como aplicação de multa
decorrente do atraso do envio da PCA/2016, sugerindo
que seja determinado ao atual ordenador de despesas,
ou a quem lhe vier a substituir, para que observe o prazo
ﬁxado no art. 139 do Regimento Interno do TCEES, para
que sejam encaminhados os processos de prestação de
contas tempestivamente.
Assim, considerando que o prazo foi descumprido por fatores alheios a vontade do defendente, portanto, não cabe sua responsabilização. Logo, acompanhando o opinamento técnico, afasto a irregularidade em exame.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial do exercício anterior. (ITI 1424/2017-4 C/C
ITEM 3.1.9 DO RTC 915/2017-7).
Base legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964)
RESPONSÁVEL: Ana Emilia Gazel Jorge
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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De acordo com o item 3.1.9 Relatório Técnico Contábil
RTC 915/2017-7,
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 22)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
-1.336.468,61
Balanço Patrimonial (b)
-1.336.468,61
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
838.963,31
Balanço Patrimonial (b)
847.607,35
Divergência (a-b)
-8.644,04

Fonte: Processo TC 05035/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se divergência entre o resultado
patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais com o resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial do exercício anterior. Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente as
suas justiﬁcativas.
De acordo com as argumentações apresentadas, a defendente atribui a diferença a inconsistências de saldos
patrimoniais surgidas das transferências realizadas em
função da extinção de Secretarias Municipais no exercício de 2015, sendo inicialmente previsto que os ajustes
decorrentes seriam realizados até o ﬁm do exercício de
2016, podendo ser adiado até o exercício de 2017.
Dando base a essa justiﬁcativa, foi apresentada cópia da
Lei Municipal nº. 5.699/2015 que “autoriza o poder executivo, por meio dos órgãos e entidades competentes, a
regularizar as inconsistências dos saldos dos inventários

físicos dos bens patrimoniais permanentes e de consumo e dos registros contábeis correspondentes, visando
a adequação às normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público (NBCASP).
Nessa senda, anuindo ao posicionamento técnico, afasto a irregularidade em análise, por terem sido acostados
aos autos documentos probatórios suﬁcientes a esclarecer o presente apontamento.
Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários. (ITI 1424/2017-4 C/C ITEM 3.2.1.1 DO
RTC 915/2017-7).
Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4.320/64
RESPONSÁVEL: Ana Emilia Gazel Jorge
De acordo com o item 3.2.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 915/2017-7,
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 12) Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05035/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação
Tabela 13) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05035/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
www.tce.es.gov.br

bancários e contábeis, no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2016, relativos às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis não reﬂetem adequadamente
os saldos constantes dos extratos bancários, visto que o
extrato bancário da Conta Aplicação n.º 21689518 está
com o saldo divergente do registrado na contabilidade,
conforme demonstrado na Tabela 12.
[...]
Conforme demonstrado na Tabela 12, veriﬁcou-se que o
extrato bancário da Conta Aplicação n.º 21689518 está
com o saldo divergente do registrado na contabilidade.
Deste modo, os saldos entre os registros constantes dos
extratos bancários e contábeis ﬁcaram divergentes, visto que na conta caixa e equivalente de caixa (código
111000000000) consta o saldo contábil de R$ 0,00, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o valor de R$ 890.012,15, ou seja, uma diferença
de R$ 890.012,15. Assim, sugere-se a citação do gestor
para que apresente as suas justiﬁcativas.
A defendente aﬁrma que embora o extrato da conta bancária Banestes, tenha sido encaminhado junto à presente PCA, por se tratar de conta única movimentada por todas as UG’s municipais, tem os registros contábeis relativos à sua movimentação centralizados na UG da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Vila Velha.
A Equipe Técnica desta Corte, em análise aos argumentos trazidos pela defendente, veriﬁca que o extrato bancário dessa conta também consta dos arquivos EXTBAN
da SEMPREV, portanto, evidencia-se que a discrepância
inicialmente detectada decorreu de um lapso no envio
de extrato bancário pertencente a UG distinta.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Ante o exposto, anuindo ao opinamento técnico, afasto
a irregularidade em exame.

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

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Divergência apurada entre os registros contábeis de bens móveis e o inventário físico (INVMOV). (ITI 1424/2017-4 C/C ITEM 3.2.2.1 DO
RTC 915/2017-7).

O defendente fez referência às diﬁculdades enfrentadas
pelo Município de Vila Velha para regularização de seus
registros patrimoniais, tendo sido ﬁrmado Contrato de
n. 094/2013 com a empresa CPCON Gestão Empresarial e Soluções Integradas LTDA, com o “objetivo de realizar os serviços de levantamento, identiﬁcação, cadastramento, emplaquetamento, conciliação e exportação de
dados dos bens patrimoniais móveis”, sendo inicialmente previsto que os ajustes decorrentes seriam realizados
até o término do exercício de 2016, podendo, contudo,
ser prorrogado até o exercício de 2017.

1. ACÓRDÃO

(Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964).
RESPONSÁVEL: Ana Emilia Gazel Jorge
De acordo com o item 3.2.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 915/2017-7,
Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05035/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
veriﬁca-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela
citação do gestor responsável para apresentação das justiﬁcativas cabíveis.
[...]
Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens
móveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência em relação ao valor apurado no
inventário de bens móveis (INVMOV).
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável

Em
observação
à
PCA/2017
da
SEMGOV,
encaminhada
via
sistema
CidadES,
veriﬁca-se, que tanto o Balanço Patrimonial (arquivo
BALPAT), quanto o Inventário Anual de Bens Móveis (arquivo INVMOV) e o Termo Circunstanciado (arquivo TERMOV) exibem o mesmo saldo ﬁnal de R$ 265.486,74, relativo aos seus Bens Patrimoniais Móveis.

Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal
de Governo de Vila Velha –SEMGOV, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Srª. Ana Emilia Gazel Jorge, nos termos do inciso I, do artigo 84, da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação à responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
Expedir DETERMINAÇÃO ao atual gestor ou a quem lhe
suceder:
1.2.1 Que observe o prazo ﬁxado no art. 139 do Regimento Interno do TCEES, para que sejam encaminhados
os processos de prestação de contas tempestivamente;
Dar ciência aos interessados;

Nessa conjuntura, por mais que não tenham sido apresentados os pertinentes lançamentos de ajustes, visto
que o confronto entre registros físicos e contábeis relativos aos bens móveis já não enfatiza divergências em
31/12/2017, infere-se que a inconsistência inicialmente
detectada tenha sido regularizada.

1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Nesse sentido, acompanhando o opinamento técnico,
afasto a irregularidade em exame.

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

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1318/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05039/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Anckimar Pratissolli.
Através do Relatório Técnico RT 530/2017-1 e Instrução
Técnica Inicial ITI 1315/2017-2, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas opinou pela citação
do responsável, em razão das seguintes irregularidades
apontadas:
3.2.1.1 Divergência entre saldo contábil e o extrato
bancário.
3.2.2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis de bens móveis e o inventário físico (INVMOV).
3.4.1 Divergência apurada entre os saldos das contas
contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do
Demonstrativo da Dívida Ativa.
3.4.2 Ineﬁciência na cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa.
Em Decisão Monocrática 2032/2017-1 foi determinada a
citação do Sr. Anckimar Pratissolli, para que apresentasse os esclarecimentos que entendesse pertinentes, no
prazo improrrogável de 30 dias.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VILA VELHA –
EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.

O responsável apresentou Petição Intercorrente
1199/2018-2, solicitando a dilação do prazo de 30 dias
para apresentação de suas justiﬁcativas, sendo atendido
em Decisão Monocrática 1176/2018-1, com a concessão
de novo prazo de 30 dias, contados a partir do término
do prazo inicial.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

Ato sequente, tempestivamente, o Sr. Anckimar Pratissolli apresentou Defesa/Justiﬁcativa 1039/2018-8 e de-

Responsável: ANCKIMAR PRATISSOLLI

www.tce.es.gov.br

mais Peças Complementares, requerendo o acolhimento
de suas justiﬁcativas e o arquivamento do processo após
a análise do mérito.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através de Instrução Técnica Conclusiva ITC
3522/2018-1 opinou pelo julgamento regular com ressalva da prestação de contas do Sr. Anckimar Pratissolli,
com a sugestão de expedição de determinações, bem
como de recomendações, em nome do atual gestor da
Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 4290/2018-1, da lavra do Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu
aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido proSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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cesso legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas por meio do sistema CidadES
em 30 de abril de 2017, ou seja, tempestivamente, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno deste Tribunal,
aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
No entanto, foram constatados pela Equipe Técnica os
seguintes indícios de irregularidade que merecem a análise detida, quais sejam:
Divergência entre saldo contábil e o extrato bancário
(Item 3.2.1.1 do RT 530/2017-1).
Como observou a SecexContas no RT 530/2017-1, embora o saldo contábil das disponibilidades ﬁnanceiras
apresentado na conta caixa e equivalente de caixa (código 111000000000) e no termo de veriﬁcação de disponibilidades – TVDISP seja de R$ 27.335.776,29, os extratos bancários encaminhados evidenciaram o montante
de R$ 27.425.935,51.
Em suas justiﬁcativas, o responsável acosta aos autos
extrato de conta corrente referente à agência 1240-8 e
conta 4145-8 (Banco do Brasil), cujo saldo consta no valor de R$ 968,25. Segundo informa, tal extrato que não
foi enviado junto aos arquivos da PCA de 2016 por equívoco.
Esclarece também que a diferença no valor de R$
82.780,13 refere-se a extrato da conta de aplicação (ban-

co 021, agência 208, conta corrente 10492916), que pertenceria à Secretaria de Administração – SEMAD (UG 11),
e teria sido enviada equivocamente junto à PCA 2016 da
Secretaria de Finanças – SEMFI.
O responsável apresenta ainda, extrato referente à agência 208 e conta corrente 1.413.475 (Banco Banestes), com
devolução de cheque ocorrida em 16/12/2016 no valor
de R$ 6.410,84, que foi regularizada em 09/01/2017.
Diante dos esclarecimentos apresentados, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE sugere o acolhimento das justiﬁcativas oferecidas, o que
acompanho integralmente, e afasto a irregularidade em
comento.
Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens móveis e o inventário físico (INVMOV) (Item 3.2.2.1
do RT 530/2017-1).
Nos termos do RT 530/2017-1 elaborado pela SecexContas, veriﬁcou-se que o saldo patrimonial dos bens móveis evidenciado no Balanço Patrimonial apresenta divergência signiﬁcativa (de R$ 1.302.268,51) em relação
ao valor apurado no inventário de bens em almoxarifado (INVMOV).
O responsável aduziu em suas alegações de defesa que a
diferença apontada se refere a itens registrados em duplicidade na geração do arquivo INVMOV, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração, por meio de
seu módulo de Patrimônio – PP Cetil, e enviado na PCA
da UG 12 em 2016.
Acrescenta ter sido aberto um chamado junto à empresa
de sistema, que realizou a correção do arquivo, apresentando os valores corretos e de acordo com o registrado
no BALPAT (R$ 2.328.395,89).
www.tce.es.gov.br

Em sede de Instrução Técnica Conclusiva, o NCE sugeriu o acolhimento das justiﬁcativas, tendo em vista que
os valores inventariados dos bens móveis foram devidamente evidenciados em sua respectiva conta contábil do
Balanço Patrimonial.
Nesse diapasão, perﬁlhando o posicionamento técnico,
entendo por acolher as justiﬁcativas apresentadas pelo
responsável, e, consequentemente, afastar a presente
irregularidade.
Divergência apurada entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa (Item 3.4.1 do RT 530/2017-1).
A SecexContas averiguou que o valor dos créditos de natureza tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados
no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge dos saldos das
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial em
R$ 80.860.416,47.
Em suas razões de justiﬁcativa o responsável asseverou
que o arquivo DEMDAR foi gerado no formato XML, como determinado pelo TCEES, mas que, em virtude do
apertado prazo para envio, não teria ocorrido a sua devida conciliação. Ademais, sua geração teria se dado com
muitas inconsistências pelo sistema AR – Cetil, sistema
de arrecadação, responsável pelo referido arquivo.
Informou ainda, ter sido aberto chamado de nº 342843
junto à empresa GovBR, responsável pelo sistema utilizado pela Prefeitura, com o ﬁto de esclarecer as diferenças ocorridas.
Após análise das alegações de defesa, o NCE sugeriu a
manutenção da irregularidade, por entender não ter havido apresentação de justiﬁcativas ou documentos que
viabilizassem o afastamento da divergência em questão
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Insta salientar que não há qualquer informação referente à resposta da empresa Governança Brasil, no tocante à demanda feita pela Municipalidade. Nesse sentido,
anuindo ao posicionamento técnico, entendo pela manutenção da irregularidade em comento.
Ineﬁciência na cobrança administrativa e/ou judicial da
dívida ativa (Item 3.4.2 do RT 530/2017-1).
A SecexContas constatou que a dívida ativa está sendo
objeto de cobrança administrativa e/ou judicial, recebendo percentual de 1,55% em relação ao saldo ﬁnal,
o que demonstra pouca eﬁciência na referida cobrança.
Em sede de justiﬁcativas, o responsável alega novamente o fato de o arquivo DEMDAT ter sido gerado com diversas inconsistências pelo sistema AR – Cetil, sistema
de arrecadação.
O responsável esclarece que os valores do saldo de estoque da Dívida Ativa da Prefeitura de Vila Velha apontam
para valores irreais, o que já teria sido citado em inúmeros relatórios, em exercícios anteriores.
Em seu entender, levando-se em conta o montante dos
ajustes de perdas (R$ 2.310.551.936,22), restando o saldo de estoque no total de R$ 23.935.381,70, não há que
se falar em “pouca eﬁciência na cobrança administrativa
e/ou judicial da dívida ativa”.
Como mencionado no tópico anterior, o responsável informou ter sido aberto chamado de nº 342843 junto à
empresa Governança Brasil, com o ﬁto de esclarecer as
diferenças ocorridas.
Após compulsar a documentação encaminhada, o NCE
opinou pela manutenção da irregularidade, haja vista
não haver documentos suﬁcientes a comprovar as alegações do responsável.

Em que pese o Município tenha se empenhado em implementar leis que buscassem arrecadar os débitos ﬁcais de contribuintes devedores, não restou demonstrado por meio de documentação, se a melhoria da eﬁciência na cobrança administrava e/ou judicial da dívida ativa
efetivamente teria ocorrido.

devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.

Nesse sentido, importante observar o Processo TC
2016/2016, relativo a auditoria de receitas públicas no
Município de Vila Velha, em que houve detecção de ineﬁciência da cobrança da dívida ativa, e cuja solução está
prevista em Plano de Ação apresentado pelo gestor responsável, ainda não monitorado por esta Corte de Contas.

[...]

Diante do exposto, anuindo ao opinamento técnico, entendo pela manutenção do presente indício de irregularidade.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

[...]

1. ACÓRDÃO

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

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil

1.1Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Con-

www.tce.es.gov.br
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tas da Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha,
sob a responsabilidade do Sr. Anckimar Pratissolli, referente ao exercício de 2016, nos termos do inciso II, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, bem como artigo 162, §1º e §2º da Resolução TC nº 261/2013, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 86, do mesmo diploma legal, em face da manutenção das seguintes
irregularidades:
3. Divergência apurada entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa (Item 3.4.1 do RT 530/20171).
4. Ineﬁciência na cobrança administrativa e/ou judicial
da dívida ativa (Item 3.4.2 do RT 530/2017-1).
1.2 Determinar ao atual gestor da Secretaria Municipal
de Finanças de Vila Velha, ou a quem vier a lhe substituir, que encaminhe nota explicativa, junto à prestação
de contas anual do exercício corrente, informando as
providências tomadas e os ajustes realizados no tocante
às divergências apuradas entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa;
1.3 Recomendar ao atual gestor da Secretaria Municipal
de Finanças de Vila Velha, ou a quem vier a sucedê-lo,
que nas futuras prestações de contas, adote as medidas
necessárias à apresentação do “Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno”, nos moldes do artigo 1º, inciso XXXVI da Lei Orgânica desta Corte de Contas, artigo
329, § 7º do RITCEES e artigo 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012;
Dar ciência aos interessados;
1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1319/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05045/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

UG: SEMCEL - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer de Vila Velha
Relator:Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, ALBERTO FLAVIO PEGO E SILVA, MARCIA GUIMARAES
ABRAHAO DA COSTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE VILA VELHA
– EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer de Vila Velha, relativas ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade dos Srs. Anderson de Oliveira Almeida,
Alberto Flávio Pego e Silva e Márcia Guimarães Abrahão
da Costa.
A Secex Contas – Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou Relatório Técnico– RT n° 972/2017 e Instrução Técnica Inicial – ITI n° 1431/2017, sugerindo a citação dos responsáveis em razão das irregularidades apontadas a seguir:
2.1 – Não cumprimento de prazo. Responsável: Luiz Felipe Faria de Azevedo;
3.2.1.1 – Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários. Responsáveis: Anderson de Oliveira Almeida, Alberto Flavio Pego e Silva e Márcia Guimarães
Abrahão da Costa;
3.2.2.1 – Divergência apurada entre os registros contá-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

179

ATOS DO PLENÁRIO

Interno deste Tribunal.

No mesmo sentido, decidiu este Conselheiro mediante
Decisão Monocrática – DECM 2027/2017.

e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

Os Srs. Anderson de Oliveira Almeida, Luiz Felipe Faria
de Azevedo e Márcia Guimarães Abrahão da Costa, apresentaram tempestivamente suas justiﬁcativas. Não constam justiﬁcativas apresentadas em nome do Sr. Alberto
Flávio Pego e Silva, motivo pelo qual foi decretada sua
revelia, conforme Decisão Monocrática 1143/2017.

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

No entanto, em 13/07/2018, no mesmo dia em que teve sua revelia decretada, o Sr. Alberto Flávio Pego e Silva
apresentou suas justiﬁcativas. Embora o prazo para resposta tenha vencido em 28/06/2018, foi determinada a
sua juntada aos autos, conforme Despacho 35521/2018.

A Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta
Corte de Contas, em 03 de maio de 2017, inobservado,
portanto, o prazo regimental.

Em suas justiﬁcativas, o responsável alega diversas diﬁculdades enfrentadas pelo Município de Vila Velha que
contribuíram para o envio intempestivo das contas sub
exame, como atrasos no encerramento do exercício, mudança de gestão e até mesmo a crise na segurança pública acarretada pela paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, iniciada em 06/02/2017, durante a
qual foi determinada a suspensão das atividades dos órgãos públicos, que retornaram a partir de 13/02/2017.

beis de bens móveis e o inventário físico (INMOV). Responsáveis: Anderson de Oliveira Almeida, Alberto Flavio
Pego e Silva e Márcia Guimarães Abrahão da Costa;

Ato contínuo, o NCE – Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia elaborou Instrução Técnica
Conclusiva – ITC n° 3064/2018, opinando pelo julgamento REGULAR das contas em apreço.
O Ministério Público de Contas através de Parecer n°
3976/2018 de lavra do Exmo. Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, anuiu ao posicionamento técnico.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas

Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
O corpo técnico desta Corte de Contas, apontou a presença de indícios de irregularidades na Prestação de
Contas em questão, imputadas aos Srs. Anderson de Oliveira Almeida, Alberto Flávio Pego e Silva, Márcia Guimarães Abrahão da Costa e Luiz Felipe Faria de Azevedo, os
quais ora passo a analisar.

À época dos fatos, o Sr. Luiz Felipe Faria de Azevedo ocupava a pasta, sendo o responsável pelo encaminhamento desta PCA, motivo pelo qual foi citado para esclarecer
o envio intempestivo.

Ainda assim, aﬁrma que durante este período a contabilidade continuou trabalhando por acesso remoto, tomando as medidas necessárias e não medindo esforços
para agilizar o encerramento do exercício.
Ressalta-se que, assim como fora exposto pelo corpo
técnico, a Lei Orgânica Municipal n° 01/1990, alterada
pela Emenda n° 50/2014, prevê em seu texto que o Município tem até o dia 30 de abril para encaminhar as contas anuais a este Tribunal, in verbis:
Art. 62 Além das atribuições ﬁxadas em lei ordinária,
compete aos Secretários Municipais;

3. DAS IRREGULARIDADES

[...]

3.1 – Não cumprimento de prazo (Item 2.1 do RT
972/2017). Responsável: Luiz Felipe Faria de Azevedo;

VII - prestar, anualmente, ao Tribunal de Contas, até o dia
trinta de abril de cada ano, as contas de gestão referente
ao exercício anterior. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 50/2014 (grifo nosso)

Conforme apontado no RT 972/2017, a presente Prestação de Contas foi encaminhada por meio do Sistema CidadES a esta Corte, no dia 03 de maio de 2017, portanto,
fora do prazo a que faz alusão o art. 139 do Regimento
www.tce.es.gov.br

Assim, considerando o prazo supra, ocorreu um atraso
de apenas dois dias.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Isto posto, corroborando com o entendimento técnico,
ressalvo a presente irregularidade, tendo em vista que
os problemas expostos poderiam ter sido solucionados
no período em que o gestor teve de preparo das contas de 2016, razão pela qual entendo que deva ser recomendado ao gestor que promova previamente as medidas necessárias a ﬁm de garantir o envio tempestivo das
contas futuras.
3.2 – Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários (Item 3.2.1.1 do RT 972/2017). Responsáveis: Anderson de Oliveira Almeida, Alberto Flávio Pego
e Silva, Márcia Guimarães Abrahão da Costa;
Em análise feita entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis, relativos às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, constatou-se uma divergência acarretada pelo extrato bancário da
Conta Movimento n° 20-6, que diverge do registrado na
contabilidade.
Na conta caixa e equivalente de caixa (código
111000000000), consta saldo contábil de R$ 306.932,85,
enquanto os extratos bancários encaminhados com a
presente PCA, apontam um valor de R$ 317.429,21, conﬁgurando uma diferença de R$ 10.496,36.
Em suas justiﬁcativas, os responsáveis Sra. Márcia Guimarães Abrahão Costa (defesa/justiﬁcativa 797/2018 –
peça complementar 10198/2018), Sr. Anderson de Oliveira Almeida (defesa/justiﬁcativa 844/2018 – peça complementar 10724/2018), e Sr. Alberto Flávio Pego e Silva (defesa/justiﬁcativa 890/2018 – peça complementar
11979/2018), em síntese, aﬁrmaram que a divergência
apontada realmente não reﬂete o extrato bancário, pois
retrata toda a movimentação de unidades gestoras do
Município, por meio de transferências ﬁnanceiras, reali-

zadas pela Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha, por meio da Conta Corrente 20-6 Caixa.

Em razão disso, os responsáveis foram citados a ﬁm de
esclarecer a causa das divergências apontadas.

Ainda, aﬁrmam que a referida conta teve uma movimentação de R$ 9.612,00, referente a lançamentos de transferência entre contas da Secretaria Municipal de Finanças para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, durante o período de agosto a dezembro de 2016.

Em suas justiﬁcativas a Sra. Márcia Guimarães Abrahão
da Costa e Sr. Anderson de Oliveira Almeida, apresentaram o inventário de bens móveis no valor de R$
1.030.056,63. Após análise, veriﬁcou-se que o valor
apresentado mostra-se compatível com o registrado no
Balanço Patrimonial, já devidamente evidenciado na tabela supra.

Entre os documentos acostados, consta a razão contábil
da conta da Secretaria Municipal de Finanças e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, onde observou-se, respectivamente, os valores de R$ 10.496,36 e
R$ 0,00 no saldo atual. O valor de R$ 10.496,36 foi conﬁrmado através de consulta ao sistema CidadesWeb da
Secretaria Municipal de Finanças.
Isto posto, acompanhando o entendimento técnico,
afasto a presente irregularidade.
3.3 – Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis e o inventário físico (INMOV) (Item
3.2.2.1 do RT 972/2017). Responsáveis: Anderson de Oliveira Almeida, Alberto Flávio Pego Silva, Márcia Guimarães Abrahão da Costa;
Conforme apontado na Tabela 14 constante do RT
972/2017, consta uma divergência de R$ -920.310,96
entre o valor inventariado de bens móveis e os registrados em sua conta contábil do Balanço Patrimonial, como
observa-se a seguir:
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
2.865,00
Bens Móveis 1.030.056,63
Bens Imóveis 6.280.829,95
Bens Intangí- 0,00
veis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

2.865,00
1.950.367,59
6.280.829,95
0,00

0,00
-920.310,96
0,00
0,00

www.tce.es.gov.br

O Sr. Alberto Flávio Pego e Silva, informou que a divergência apontada ocorreu em razão de medidas rigorosas
tomadas pelo Município de Vila Velha visando a reorganização de sua estrutura. Diante disso, aﬁrmou que houve previsão de ajuste de tais inconsistências até o término do exercício de 2016, podendo ser prorrogado até o
ﬁm do exercício de 2017, nos termos da Lei Municipal n°
5.999/2015.
Isto posto, considerando que com o envio do inventário
pelos responsáveis, a divergência foi esclarecida, acompanho o entendimento técnico e afasto a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS
Relator

AUGUSTO

TAUFNER

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

181

ATOS DO PLENÁRIO

1.1 Julgar REGULARES as contas Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, relativas ao exercício de 2016, de responsabilidade dos Srs. Anderson de
Oliveira Almeida, Alberto Flávio Pego e Silva e Márcia
Guimarães Abrahão da Costa, nos termos do artigo 84,
inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor, considerando o exposto no item 3.3.1 do RT n° 972/2017, nos termos do artigo 1°, XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012:
Que adote, nas futuras prestações de contas, as medidas
necessárias à apresentação do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° da
LC 621/2012;

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

ACÓRDÃO TC-1320/2018 – PLENÁRIO

Que adote as medidas necessárias à apresentação das
contas dentro do prazo regimental;

Processo: 05048/2017-1

1.3 Dar ciência aos interessados;

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Exercício: 2016

2. Unânime.

UG: SEMDRES - Secretaria Municipal de Drenagem e Saneamento de Vila Velha

3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: PAULO MAURICIO FERRARI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO
DE VILA VELHA - EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Trata-se de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Drenagem e Saneamento de Vila Velha, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Maurício Ferrari.
A SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, elaborou Relatório Técnico 820/2017 e Instrução
Técnica Inicial – ITI n° 1263/2017, sugerindo a citação do
responsável em razão da irregularidade a seguir:
Ausência de medidas administrativas visando ao encaminhamento de parecer do controle interno em conformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.
(item 3.3.1 do RTC)
No mesmo sentido, foi proferida Decisão Monocrática
1608/2017.
O responsável requereu prorrogação do prazo para atendimento ao termo de citação 1882/2017, o que foi concedido mediante Decisão Monocrática nº 632/2018.
Ato contínuo, a SecexContas elaborou Instrução Técnica
Conclusiva nº 3233/2018, opinando pelo julgamento REGULAR das contas em questão.
O Ministério Público de Contas, em Parecer nº
3970/2018, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, denSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Analisando minuciosamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito
em atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Imprescindível para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
Passo então à detida análise da única inconsistência
apontada pela Área Técnica:
Ausência de medidas administrativas visando ao encaminhamento de parecer do controle interno em conformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.
(item 3.3.1 do RTC)
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015
Responsável: Paulo Maurício Ferrari.
Neste achado não foram demonstradas pelo gestor as

medidas imprescindíveis adotadas para proporcionar
ao controle interno o envio do parecer com os elementos previstos no Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015, contribuindo para um parecer com abstenção de opinião, sobre os atos de gestão das contas anuais daquela atividade.
O responsável foi citado e em sua defesa aduz que tomou ciência do fato somente em 2017, momento em
que não estava mais na gestão da secretaria e, também,
estava impossibilitado de acompanhar todos os procedimentos estabelecidos pelas Instruções Normativas do
TCEES para o envio da PCA. O encaminhamento dos documentos ao TCEES foi adotado pela nova gestão com
a consequente substituição dos gestores/ordenadores
de despesa bem como de servidores responsáveis pela
elaboração e geração dos arquivos, no encerramento do
exercício de 2016 e no envio da PCA 2016.
Ademais, veriﬁcou-se nesta análise que, conforme arquivo ROLRES, o Sr. Paulo Maurício Ferrari havia sido exonerado, através da Portaria 300/2016, Ato de exoneração
299/2016, com efeitos a contar na data de 31/12/2016.
Portanto, procede a alegação apresentada no que tange
não estar ocupando o cargo para dar providências ao fato ocorrido. Informou ainda que a Secretaria Municipal
de Drenagem e Saneamento de Vila Velha-SEMDRES foi
extinta, algo permitido, conforme Decreto Municipal 08
de 20/01/2017, constatou-se que o cargo de secretário
desta unidade gestora havia sido extinto.
A área técnica opinou na ITC 3233/2018-1 que, assiste
razão ao responsável, em relação à responsabilidade de
providenciar a documentação, uma vez que não desempenhava mais o cargo de secretário, ﬁcando o Sr. Luiz
Otávio Machado de Carvalho, atual secretário de obras,
www.tce.es.gov.br

de disponibilizar os elementos necessários para a UCCI.
Conforme Decreto Municipal 186/2016, foi estabelecido
prazo para as unidades gestoras entregarem os documentos até a data de 15/02/2017 ao Controle Interno, como segue:
CAPÍTULO V
DO CONTROLE INTERNO
Art. 14 A Secretaria Municipal de Governo designará, por meio de Portaria, a Comissão responsável pela elaboração do Relatório de Gestão das Contas de Governo, conforme Anexo 02 da Instrução Normativa nº
28 do TCEES, Instrução normativa nº 34/2015 e suas
alterações.
Art. 15 Todas as Unidades Gestoras, Fundos Municipais
e demais órgãos da administração direta, deverão enviar
até 15 de fevereiro de 2017 à CONTROL todos os respectivos arquivos não estruturados exigidos pela IN nº
28/2013 e 34/2015 do TCEES, incluindo o Parecer
do Conselho de Fiscalização sobre a Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEB (art. 27da Lei Federal nº
11.494/2006) e o Parecer do Conselho de Fiscalização
sobre a Prestação de Contas dos Recursos aplicados
em Ações e Serviços Públicos de Saúde (art. 34 a 37
da Lei Complementar Federal nº 141/2012). g.n.
Logo, tem razão o Sr. Paulo Maurício Ferrari com relação as contas de 2016, haja vista que não estava mais
na gestão para cumprir o prazo estabelecido no Decreto
Municipal 186/2016, realizando o encaminhamento ao Controle Interno das manifestações ﬁnanceiras desta Unidade Gestora ao exercício de 2016, não
cabendo a ele comando com relação aos fatos apresentados. Nesse sentido sugere-se o afastamento da irreguSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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laridade apontada.
Contudo ressalto que a responsabilidade primordial pela prestação de contas é do ordenador de despesas, não
importando as atribuições de terceiros envolvidos no
processo de prestação de contas da entidade, cabendo
a ele fazer gestão junto aos órgãos envolvidos para garantir que a conta da unidade sob sua autoridade
chegue a este Tribunal no prazo estabelecido.
Nesse sentido, vejo coerente julgar as contas em apreço como regulares. Objetivando prevenir futuras irregularidades semelhantes, também entendo ser necessário expedir recomendações para que seja adotada medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno, compatível com sua
estrutura organizacional bem como o volume de atividades a serem controladas. Ademais, que encaminhe,
nas futuras prestações de contas de parecer conclusivo
acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora,
em atendimento ao artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal

de Drenagem e Saneamento de Vila Velha, de responsabilidade do Sr. Paulo Maurício Ferrari, relativas ao exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012 c/c art.161, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013
1.2 Expedir RECOMENDAÇÃO ao atual gestor ou a quem
vier a lhe suceder:

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

1.2.1 Que nas futuras prestações de contas, o atual gestor adote as medidas administrativas necessárias junto
aos envolvidos no processo de prestação de contas, visando garantir a tempestividade e a totalidade da documentação exigida, sob pena de aplicação das sanções
previstas.

Processos: 05574/2017-8, 06832/2012-3, 01879/2012-1

Dar ciência aos interessados;

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

1.4 Após os tramites regimentais, arquivar os autos.

UG: CMBG - Câmara Municipal de Baixo Guandu

2. Unânime.

Relator: Domingos Augusto Taufner

3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Interessados:
JUSCELINO HENCK, FABIANO ALBUQUERQUE CANUTO, ADELAR RODRIGUES DA FONSECA, ALDEMIR JOSE ANDREATTA, CARLOS FERNANDO
AHNERT, CARLOS ROBERTO BUGER, JOAO MANOEL RIGAMONTE, JOSE LUIZ OLIVEIRA, MARCOS HUMBERTO
STEIN MERLO, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES, VARLI
QUEIROZ, WILTON MINARINI DE SOUZA FILHO, JONAS
CARLOS MOREIRA

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1321/2018 – PLENÁRIO

Recorrente:
Membros do Ministério Público de
Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Procuradores: FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394ES, OAB: 112322-MG), ALTAIR ANTONIO FERREIRA
(OAB: 14034-ES), RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES (OAB:
22186-ES), ALFREDO DA LUZ JUNIOR (OAB: 7805-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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DE BAIXO GUANDU – CONHECER – DAR PROVIMENTO
PARCIAL – REFORMAR ACÓRDÃO TC 1242/2016 2ª CÂMARA – IRREGULAR – RESSARCIMENTO – MULTA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 1242/2016, prolatado nos autos do Processo TC
1879/2012, que trata de prestação de contas anual da
Câmara Municipal de Baixo Guandu, que tornou sem
efeito a declaração de revelia aplicada ao Sr. Fabiano Albuquerque Canuto, e julgou regulares as contas daquele Poder Legislativo, referente ao exercício de 2011, sob
a responsabilidade dos Senhores Juscelino Henck, Adelar Rodriues Fonseca, Aldemir José Andreatta, Carlos Fernando Ahnert, Carlos Alberto Buger, Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz Oliveira, Marcos Humberto Stein Merlo,
Rodrigo Oliveira Rodrigues, Varli Queiroz e Wilton Minarine de Souza Filho, com quitação.
O ilustre representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, inconformado com o mencionado acórdão, diante das razões
que expõe na exordial, requer seja o presente recurso
conhecido e provido, no sentido de reformar o Acórdão
TC – 1242/2016 – 2ª Câmara, emitindo-se, assim, nova
decisão no sentido de julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Baixo Guandu, sob a responsabilidade de Juscelino Henck, imputando-lhe multa pecuniária, bem como ressarcimento ao erário, em solidariedade, com os Senhores Fabiano Albuquerque Canuto, João

Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz de
Oliveira, Varli Queiroz, vereadores do Município de Baixo Guandu.
Os recorridos foram notiﬁcados, no prazo de 15 (quinze)
dias, para prestarem as contrarrazões ao presente Recurso de Reconsideração, por meio da DECM 01434/20178, ﬂs.61/62.
Devidamente notiﬁcados, os recorridos mantiveram-se
silentes.
Instada a se manifestar, a 8ª Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Técnica Recurso ITR 313/2017,
ﬂs. 69/81, em síntese, concluiu nos seguintes termos:
“Ante ao exposto nos itens III.1 e III.2 desta instrução
técnica de recurso, somos pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Reconsideração e sugerimos a reforma
do Acórdão TC 1242/2016 – Segunda Câmara, a ﬁm de
reconhecer as irregularidades e julgar IRREGULARES as
contas do senhor Juscelino Henck, Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu, no exercício 2011, condenando-o, em solidariedade com os senhores Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz de Oliveira, Varli Queiroz, a ressarcir os cofres públicos a quantia equivalente a 4.713,73
VRTE, sem prejuízo de imputação de multa em razão das
três irregularidades identiﬁcadas.”
Por ﬁm, os autos foram remetidos ao Ministério Público
de Contas, que anuiu os termos da Instrução Técnica de
Recurso, destacando que reserva o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa
da ordem pública.”
Finda a instrução, o Plenário desta Corte de Contas por
meio da Decisão 1431/2018-2, conheceu o presente rewww.tce.es.gov.br

curso, dando-lhe provimento parcial, manteve as irregularidades descritas nos itens 1, 2 e 3 da referida decisão, reconheceu a boa-fé dos responsáveis os Srs. Juscelino Henck, Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel
Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz Oliveira, Varli
Queiroz, notiﬁcando-os para que promovessem o pagamento no prazo de 30 dias, hipótese que após comprovada perante esta Corte poderia convolar o julgamento
de suas contas em regular com ressalvas, em face da recomposição do patrimônio público comprovada, vejamos:
Conhecer o presente recurso de reconsideração;
Dar provimento parcial ao recurso de reconsideração,
para manter as irregularidades constantes dos itens 1, 2
e 3 deste voto, na forma descrita;
Reconhecer a boa-fé dos Senhores Juscelino Henck, Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamonte,
Jonas Carlos Moreira, José Luiz de Oliveira, e Varli Queiroz, apontados como responsáveis no item 3 deste voto, para na forma do art. 407 c/c os §3º e §4º do artigo
157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, NOTIFICÁ-LOS para pagamento
do débito no valor equivalente a 4.713,71 VRTE, na forma descriminada no voto, no prazo improrrogável de 30
dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante
o Tribunal (art. 146 da LC 621/12), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Municipal, a qual deverá ser
atualizada monetariamente na data da efetiva quitação,
na forma da legislação em vigor, sob pena de ter suas
contas julgadas irregulares, nos termos dos artigo 157,
§§2º e 3º do Regimento Interno e artigo 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012;
RECOMENDAR ao atual Presidente da Câmara que:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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- designe agente responsável pela ﬁscalização da execução contratual de maneira formal, através de ato próprio
ou por termo nos autos do processo inerente à contratação, conforme orientação da Súmula nº 001 deste Tribunal, publicada no DIO Eletrônico em 29/08/2017.

provada perante esta Corte poderia convolar o julgamento de suas contas em regular com ressalvas, em face da recomposição do patrimônio público comprovada,
cujo teor transcreve-se:

- nas contratações futuras observe os limites da cobertura contratual para que não incorra novamente na irregularidade apontada.

RECURSO
DE
RECONSIDERAÇÃO
EM FACE DO
ACÓRDÃO TC-1242/2016 – CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL – RECONHECER BOA-FÉ - NOTIFICAÇÃO 30 DIAS PARA RECOLHIMENTO DO DÉBITO - RECOMENDAÇÃO.

Cumprido o prazo, com ou sem comprovação do ressarcimento ao erário, retornem os autos à conclusão do
Relator;
Findo o prazo, os responsáveis não apresentaram junto
a esta Corte de Contas a comprovação do referido pagamento, conforme Despacho 4144/2018-3 proferido pelo
Núcleo de Controle de Documentos – NDC.
Instado a se manifestar o Ministério Público de Contas,
por meio do Parecer 4022/2018-8, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugna pela irregularidade das contas, com imputação de débito e multa
aos responsáveis.
É relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Prefacialmente, quadra registrar que o mérito do presente recurso já foi apreciado pelo Plenário desta Corte de Contas, por meio da Decisão 1431/2018-2, que conheceu o recurso, dando-lhe provimento parcial, manteve as irregularidades descritas nos itens 1, 2 e 3 da referida decisão, reconheceu a boa-fé dos responsáveis os Srs.
Juscelino Henck, Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz Oliveira,
Varli Queiroz, notiﬁcando-os para que promovessem o
pagamento no prazo de 30 dias, hipótese que após com-

DECISAO 1431/2018 - Plenário

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente feito cuida de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, em face do
Acórdão TC 1242/2016, prolatado nos autos do Processo TC 1879/12, que trata de prestação de contas anual
da Câmara Municipal de Baixo Guandu, que tornou sem
efeito a declaração de revelia aplicada ao Sr. Fabiano Albuquerque Canuto, e julgou regulares as contas daquele
Poder Legislativo, referente ao exercício de 2011, sob a
responsabilidade dos Senhores Juscelino Henck, Adelar
Rodrigues Fonseca, Aldemir José Andreatta, Carlos Fernando Ahnert, Carlos Alberto Buger, Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz Oliveira, Marcos Humberto Stein Merlo,
Rodrigo Oliveira Rodrigues, Varli Queiroz e Wilton Minarine de Souza Filho, com quitação.
O ilustre representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, inconformado com o mencionado acórdão, diante das razões
que expõe na exordial, requer seja o presente recurso
www.tce.es.gov.br

conhecido e provido, no sentido de reformar o Acórdão
TC – 1242/2016 – 2ª Câmara, emitindo-se, assim, nova
decisão no sentido de julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Baixo Guandu, sob a responsabilidade de Juscelino Henck, imputando-lhe multa pecuniária, bem como ressarcimento ao erário, em solidariedade, com os Senhores Fabiano Albuquerque Canuto, João
Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz de
Oliveira, Varli Queiroz, vereadores do Município de Baixo Guandu.
Os recorridos foram notiﬁcados, no prazo de 15 (quinze)
dias, para prestarem as contrarrazões ao presente Recurso de Reconsideração, por meio da DECM 01434/20178, ﬂs.61/62.
Devidamente notiﬁcados, os recorridos mantiveram-se
silentes.
Instada a se manifestar, a 8ª Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Técnica Recurso ITR 313/2017,
ﬂs. 69/81, em síntese, concluiu nos seguintes termos:
“Ante ao exposto nos itens III.1 e III.2 desta instrução
técnica de recurso, somos pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Reconsideração e sugerimos a reforma
do Acórdão TC 1242/2016 – Segunda Câmara, a ﬁm de
reconhecer as irregularidades e julgar IRREGULARES as
contas do senhor Juscelino Henck, Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu, no exercício 2011, condenando-o, em solidariedade com os senhores Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz de Oliveira, Varli Queiroz, a ressarcir os cofres públicos a quantia equivalente a 4.713,73
VRTE, sem prejuízo de imputação de multa em razão das
três irregularidades identiﬁcadas.”
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Por ﬁm, os autos foram remetidos ao Ministério Público
de Contas, que anuiu os termos da Instrução Técnica de
Recurso, destacando que reserva o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa
da ordem pública.”
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Pois bem. Inconformado com o Acórdão TC 1242/2016, o
Ministério Público de Contas interpôs o presente recurso, apreendendo que a decisão de piso padeceu de error in judicando, pois julgou as contas regulares, mesmo
diante de inequívoco reconhecimento da existência de
irregularidades graves.
O Ministério Público de Contas, seguido pela equipe técnica desta Casa, analisou de forma conjunta as irregularidades constantes dos itens 01 e 02 do acórdão atacado. Entretanto, passo à análise das inconsistências repreendidas, observando a didática posta na decisão atacada, entendendo ser a forma harmônica e coesa, ante aos
princípios do contraditório e ampla defesa, de acordo
com a Instrução Técnica Inicial dos autos TC-1879/2012:
Ausência de nomeação de ﬁscal na execução do contrato nº 03/2011
Convite nº 02/2011:
A equipe de auditoria veriﬁcou que não houve nomeação do ﬁscal do contrato para acompanhar a execução
do contrato nº 03/2011, cujo objeto era o fornecimento
de gasolina para veículos automotores.
Em sede de justiﬁcativas, o recorrido alegou que não
houve prejuízo ao erário, pois foi um erro de procedimento, já que apesar da ausência de expressa nomeação de ﬁscal, o contrato fora acompanhado em sua exe-

cução.
Acrescentou que de acordo com as cláusulas contratuais, o fornecimento de combustível se daria por meio de
“requisição” e todas as requisições foram assinadas pelo
servidor da Câmara, Sr. Rodrigo Oliveira Rodrigues, Diretor Geral, que, de fato, era o responsável pela ﬁscalização e acompanhamento do contrato em questão.
Pois bem. Compulsando os autos, certiﬁco que realmente não há designação formal de ﬁscal do contrato em
destaque, conforme prevê a lei de licitações, todavia,
ressalto que tal fato não implica, necessariamente, dizer
que não houve ﬁscalização efetiva do mesmo. No caso
em tela, embora não tenha constado no contrato quem
seria o responsável pela sua ﬁscalização, o Servidor RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES – Diretor Geral da Casa assumiu a responsabilidade pela ﬁscalização ao assinar todas as requisições de solicitação de abastecimento, de
forma a garantir que o contrato estava sendo executado
dentro das normas estabelecidas.
Assim, divergindo da área técnica e do Ministério Público
de Contas, mantenho a presente irregularidade, considerando-a de cunho formal, tendo em vista a baixa gravidade do apontamento feito.
Por ﬁm, determino que conste recomendação ao atual
ordenador de despesas da Câmara Municipal de Baixo
Guandu para que designe agente responsável pela ﬁscalização da execução contratual de maneira formal, através de ato próprio ou por termo nos autos do processo
inerente à contratação, conforme orientação da Súmula nº 001 deste Tribunal, publicada no DIO Eletrônico em
29/08/2017.
Destaco, porém, que o procedimento licitatório em refewww.tce.es.gov.br

rência foi realizado no exercício de 2011, anteriormente à publicação da Súmula 001 de 2017 deste Tribunal
de Contas.
Fornecimento de combustível sem cobertura contratual
e sem prévio empenho:
Responsável: Juscelino Henck - Presidente da Câmara
A área técnica apontou que houve fornecimento de combustível sem cobertura contratual e sem prévio empenho no contrato nº 03/2011, realizado entre a Câmara
Municipal de Baixo Guandu e a empresa Combustíveis
Santa Helena Ltda., após a entrega total do objeto.
Em síntese, a equipe técnica, apontou a irregularidade
nos seguintes termos:
“Na análise dos autos relativo ao contrato 03/11 constatou-se que foram fornecidos combustíveis sem cobertura contratual e sem prévio empenho, em desacordo com o que determina o art. 60 da Lei Federal nº
4.320/64.
Conforme foi veriﬁcado, encontrava-se acostada nos autos, manifestação da lavra do Contador Legislativo Municipal, Sr. Carlos Roberto Buger, informando que se encontrava na Contadoria a NFe-000.000.956 emitida pela empresa Combustíveis Santa Helena Ltda. no dia
30/12/2011, no valor de R$ 687,59 (seiscentos e oitenta
e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente ao
fornecimento de 241,26 (duzentos e quarenta e um virgula vinte e seis) litros de combustível (gasolina), através das requisições de combustível de nº 204/2011 a
211/2011.
Segundo o demonstrativo elaborado pelo Servidor, existia somente um saldo de 43,56 (quarenta e três litros vírgula cinquenta e seis) litros de gasolina com cobertura
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contratual, do que se depreende que 197,70 (cento e noventa e sete vírgula setenta) litros foram fornecidos sem
a referida cobertura.
Em 12 de março de 2012, o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Juscelino Henck, tendo em vista disparidade entre o saldo de combustível e o que foi efetivamente fornecido determinou ao setor de contabilidade o arquivamento dos autos, sem que, para isso, ﬁzesse constar nenhuma motivação.”
O recorrido alegou em defesa, que realmente houve um
consumo de combustível de 2.8% a mais do que o contratado, ou seja, aﬁrma que do total de 7.000 litros contratados, ao somarem-se as requisições emitidas, viu-se
que o poder público fez uso de 7.197,70 litros.
Desta forma, reconhece que realmente ocorreu um descuido, ao controlar as emissões das requisições e os respectivos abastecimentos. Alegou, por ﬁm, que a Câmara
Municipal pagou somente o valor que estava empenhado, suportando de seu próprio bolso o pagamento da diferença ao fornecedor.
Ante os fatos postos, constata-se que a Câmara Municipal de Baixo Guandu utilizou 197,70 litros de combustível a mais do que o contratado, sendo esta quantia fornecida pela contratada sem a devida cobertura contratual e paga sem o prévio empenho.
O recorrido aﬁrma que foi ele quem pagou com recursos próprios o valor excedente ao contratado, entretanto, considerando a documentação por ele acostada aos
autos, ﬂ. 832, veriﬁca-se que se refere somente à nota
ﬁscal do fornecimento dos combustíveis, com o carimbo
de “recebemos”, não sendo possível veriﬁcar quem, de
fato, realizou o pagamento.

Assim, veriﬁco que não há comprovação das alegações
do recorrido, no sentido de que foi ele quem verdadeiramente custeou o pagamento do valor excedente referente ao combustível fornecido pela contratada, todavia, fato certo é que realmente houve o pagamento, conforme se denota da nota ﬁscal à ﬂ. 832, emitida no valor de R$ 687,59 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao pagamento
de 241,26 litros de gasolina comum, sendo que, apenas
43,56 litros estavam acobertados contratualmente, sobejando a quantidade de 197,70 litros, afora o contratado.
Nessa senda, averiguo que realmente houve falha na
execução contratual, na gestão do recorrido, apesar disso, não veriﬁco suﬁciência para macular suas contas do
recorrido, diante da dúvida existente no que tange ao
pagamento do excedente contratual.
Ante o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, reaﬁrmo posicionamento apresentado pelo relator de piso, todavia, mantenho a presente irregularidade, considerando-a de cunho formal.
Recomendo, por oportuno, ao atual Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu, que nas contratações
futuras observe os limites da cobertura contratual para
que não incorra novamente na irregularidade apontada.
Pagamento Irregular de Diárias:
Responsáveis: Juscelino Henck - Presidente da Câmara
Fabiano Albuquerque Canuto - Vereador
João Manoel Rigamonte - Vereador
Jonas Carlos Moreira - Vereador
José Luiz Oliveira - Vereador
www.tce.es.gov.br

Varli Queiroz - Vereador
A equipe de auditoria veriﬁcou irregularidades em despesas e recebimentos de recursos decorrentes de diárias
para participação em cursos e eventos para vereadores/
servidores, bem como inscrições, passagens aéreas e pagamento de combustível, sem a comprovação do Interesse Público.
Em sede de auditoria, constatou-se que os pagamentos
referentes à concessão de diárias, somaram no exercício de 2011 o valor de R$ 105.500,00, que acrescidos de
inscrições em cursos, reembolso de combustível e aquisições de passagens aéreas totalizam o montante de R$
136.143,66. Desse valor, entendeu a princípio que não
restaram comprovados o interesse público primário ensejador dos deslocamentos dos edis e servidores da Câmara Municipal o valor de R$ 110.425,98.
Posteriormente à citação e justiﬁcativas dos responsáveis, apreenderam que não restou comprovado o interesse público na realização das despesas listadas, por
não haver comprovação da efetiva realização da viagem
com as devidas declarações de comparecimento, maculando o ato de concessão das mesmas:
Ante a controvérsia levantada, entendo que não é tarefa de fácil deslinde certiﬁcar de forma inequívoca o que
está ou não albergado pelo interesse público dentro da
atividade parlamentar, in casu, o pagamento de diárias
visando o custeio dos deslocamentos para participação
em eventos de diversas naturezas.
Explico. Quando um parlamentar participa de eventos
com uma pauta especíﬁca, com temas afetos à atividade política, cujo assunto é de interesse da Câmara ou da
municipalidade, a qual o mesmo representa, pode-se diSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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zer que está caracterizado o interesse público, devendo,
todavia, ser devidamente comprovado por meio de certiﬁcado de participação e conclusão do evento ou conﬁrmação de presença do local indicado e demais comprovantes exigidos pela legislação local, a ﬁm de que o parlamentar possa apresentar a devida prestação de contas
da despesa realizada.
Enfatizo que, a atividade política, desde que bem desenvolvida, é essencial para a concretização do Estado e para a constituição da cidadania, entretanto, o fato de boa
parte da população ter uma dose de preconceito com os
políticos, não quer dizer que a atividade política deva ser
automaticamente criminalizada, de modo a subestimar a
política como verdadeiro motor da democracia.
Nessa linha de raciocínio, conforme constatado pela
equipe técnica, veriﬁco que há algumas despesas realizadas com diárias que não estão devidamente comprovadas e motivadas, motivo pelo qual, peço vênia ao relator de piso, para reconhecer a presente irregularidade, com o dever de ressarcimento, conforme delineou a
área técnica:
Nomes
Fabiano Albuquerque Canuto - Vereador
João Manoel Rigamonte - Vereador
Jonas Carlos Moreira
– Vereador
José Luiz de Oliveira Vereador
Juscelino Henck Vereador
Varli Queiroz - Vereador

Valor R$
2.000,00

Valor VRTE (2011)
947,10

1.200,00

568,26

2.024,59 (*)

958,54 (*)

1.483,00

702,27

2.800,00

1.325,94

3.246,41

1.537,34

Destaca-se que o senhor Juscelino Henck, Presidente da
Câmara Municipal de Baixo Guandu à época, por ter efetuado, na qualidade de ordenador de despesa, gastos
com diárias e pagamentos de combustível, sem a comprovação do interesse público é solidariamente responsável aos demais responsáveis ao ressarcimento aos cofres públicos no montante de R$ 9.954,00 equivalentes
a 4.713,71 VRTE.
Diante de uma análise pormenorizada de todas as despesas gastas com diárias pelos servidores da Câmara
Municipal de Baixo Guandu, examino que não houve um
descontrole ou qualquer indício de desvio de dinheiro
público, razão pela qual, reconheço a boa fé dos servidores indicados, para que recolham a importância devida,
na forma regimental.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer o presente recurso de reconsideração;

Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamonte,
Jonas Carlos Moreira, José Luiz de Oliveira, e Varli Queiroz, apontados como responsáveis no item 3 deste voto, para na forma do art. 407 c/c os §3º e §4º do artigo
157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, NOTIFICÁ-LOS para pagamento
do débito no valor equivalente a 4.713,71 VRTE, na forma descriminada no voto, no prazo improrrogável de 30
dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante
o Tribunal (art. 146 da LC 621/12), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Municipal, a qual deverá ser
atualizada monetariamente na data da efetiva quitação,
na forma da legislação em vigor, sob pena de ter suas
contas julgadas irregulares, nos termos dos artigos 157,
§§2º e 3º do Regimento Interno e artigo 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012;
1.4 Recomendar ao atual Presidente da Câmara que:
1.4.1 Designe agente responsável pela ﬁscalização da
execução contratual de maneira formal, através de ato
próprio ou por termo nos autos do processo inerente à
contratação, conforme orientação da Súmula nº 001 deste Tribunal, publicada no DIO Eletrônico em 29/08/2017.
1.4.2 Nas contratações futuras observe os limites da cobertura contratual para que não incorra novamente na
irregularidade apontada.
1.5 Cumprido o prazo, com ou sem comprovação do ressarcimento ao erário, retornar os autos à conclusão do
Relator;

1.2 Dar provimento parcial ao recurso de reconsideração, para manter as irregularidades constantes dos itens
1, 2 e 3 deste voto, na forma descrita;

2. Unânime.

1.3 Reconhecer a boa fé dos Senhores Juscelino Henck,

4. Especiﬁcação do quórum:
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3. Data da Sessão: 19/06/2018 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges;

tendimento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).

Relator

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

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

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Nota-se que a da Decisão 1431/2018-2- Plenário, já
apreciou o mérito dos autos, ou seja, depois de avaliada
a não gravidade das irregularidades e reconhecida a boa
fé, oportunizou ao gestor, com fulcro no art. 157, §§ 2º,
3º e 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas, recolher a importância devida e em decorrência disso modiﬁcar o julgamento das contas de irregulares para regulares com ressalva.
Em que pese terem sido os responsáveis devidamente notiﬁcados para o recolhimento do débito no prazo de 30 (trinta) dias, veriﬁco que conforme Despacho
4144/2018-3 proferido pelo Núcleo de Controle de Documentos – NDC, não consta do Sistema e-TCEES, documentação alguma protocolizada em alusão a estes autos, referente à Decisão 1431/2018-2 - Plenário.
Desta forma, como não foi recolhida a importância devida ao erário do Município de Baixo Guandu não é possível dar a QUITAÇÃO DO DÉBITO.
Assim, entendo que não foram preenchidos os requisitos dispostos no § 4º do art. 157 do Regimento Interno.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o en-

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
1. ACÓRDÃO

1.1 CONHECER o presente recurso de reconsideração;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de reconsideração, para manter a irregularidades constantes dos
itens 1, 2 e 3 deste voto, reformando o ACÓRDÃO no
sentido de:
1.2.1 JULGAR IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Baixo Guandu referente ao exercício de 2011,
de responsabilidade do senhor Juscelino Henck, em razão das irregularidades dispostas na Decisão 1431/20182, condenando-o, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, ao
ressarcimento individual no valor de R$ 2.800,00 equivalente a 1.325,94 VRTE e solidariamente aos demais
responsáveis, os Sr. Fabiano Albuquerque Canuto, João
Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz Oliveira e Varli Queiroz, ao ressarcimento no valor de R$
9.954,00 equivalentes a 4.713,71 VRTE e aplicando-lhe
multa individual, no valor correspondente 500 VRTE,
nos termos do art. 96 da Lei Complementar nº. 32/93
c/c 166, II da Resolução TC nº. 182/2002.
1.2.2 JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Fabiano Albuquerque Canuto, vereador, no exercício de
www.tce.es.gov.br

2011, em razão das irregularidades dispostas na Decisão 1431/2018-2, condenando-o ao ressarcimento, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 2.000,00
(equivalente a 947,10 VRTE), em solidariedade com Juscelino Henck e aplicando-lhe multa individual, no valor
correspondente 500 VRTE, nos termos do art. 96 da Lei
Complementar nº. 32/93 c/c 166, II da Resolução TC nº.
182/2002.
1.2.3 JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. João Manoel Rigamonte, vereador, no exercício de 2011, em razão das irregularidades dispostas na Decisão 1431/20182, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.200,00 (equivalente
a 568,26 VRTE), em solidariedade com Juscelino Henck e
aplicando-lhe multa individual, no valor correspondente 500 VRTE, nos termos do art. 96 da Lei Complementar nº. 32/93 c/c 166, II da Resolução TC nº. 182/2002.
1.2.4 JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Jonas Carlos Moreira, vereador, no exercício de 2011, em razão
das irregularidades dispostas na Decisão 1431/2018-2,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012, no valor de R$ 2.024,59 (equivalente a 958,54
VRTE), em solidariedade com Juscelino Henck e aplicando-lhe multa individual, no valor correspondente 500
VRTE, nos termos do art. 96 da Lei Complementar nº.
32/93 c/c 166, II da Resolução TC nº. 182/2002.
1.2.5 JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. José Luiz
de Oliveira, vereador, no exercício de 2011, em razão
das irregularidades dispostas na Decisão 1431/2018-2,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.483,00 (equivalente a
702,24 VRTE), em solidariedade com Juscelino Henck, e
aplicando-lhe multa individual, no valor correspondente 500 VRTE, nos termos do art. 96 da Lei Complementar nº. 32/93 c/c 166, II da Resolução TC nº. 182/2002.
1.2.6 JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Varli Queiroz, vereador, no exercício de 2011, em razão das irregularidades dispostas na Decisão 1431/2018-2, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
no valor de R$ 3.246,41 (equivalente a 1.537,34 VRTE),
em solidariedade com Juscelino Henck, e aplicando-lhe
multa individual, no valor correspondente 500 VRTE,
nos termos do art. 96 da Lei Complementar nº. 32/93
c/c 166, II da Resolução TC nº. 182/2002.
1.3 RECOMENDAR ao atual Presidente da Câmara que:
1.3.1 designe agente responsável pela ﬁscalização da
execução contratual de maneira formal, através de ato
próprio ou por termo nos autos do processo inerente à
contratação, conforme orientação da Súmula nº 001 deste Tribunal, publicada no DIO Eletrônico em 29/08/2017.
1.3.2 nas contratações futuras observe os limites da cobertura contratual para que não incorra novamente na
irregularidade apontada.
1.4 Dar ciência aos interessados;
1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

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

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:

ACÓRDÃO TC-1322/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04306/2018-2
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER – REGULAR – QUITAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual de Ordenador, da
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos –
SEGER, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob a
responsabilidade da Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos –
Secretária de Gestão e Recursos Humanos.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
234/2018-9 corroborado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 3652/2018-3, sugerindo o julgamento regular da
prestação de contas da Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 4364/2018-1 da lavra do Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu
aos argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área
Técnica.
É o sucinto relatório.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 27 de março de 2018 por
meio do Sistema CidadES, ou seja, tempestivamente, nos
termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta por todas as demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução Normativa TC 28/2013, Lei Federal nº 9.717/1998, Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Cumpre ressaltar terem sido analisadas pelo Corpo Técnico desta Corte de Contas as peças contábeis integrantes da PCA (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentá-

rio, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas nos moldes da Instrução
Normativa TC 28/2013.
Os pontos de controle avaliados foram os relacionados
na Resolução TC 297/2016, não tendo a Equipe Técnica
constatado qualquer inconsistência com base nos demonstrativos apresentados.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
www.tce.es.gov.br

[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram divergências detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos contábeis, bem como os dados que serviram de base para a
sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, relativas ao
exercício de 2017, sob responsabilidade da Sra. Dayse
Maria Oslegher Lemos, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
à responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1323/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07049/2018-8

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: Deputado estadual (ES, EUCLERIO SAMPAIO), EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG – NÃO
CUMPRIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE –
NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação encaminhada pelo senhor Euclério Sampaio, Deputado Estadual, em que narra supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Processo DER
n° 74141317/2016, Concorrência n° 001/2017, do projeto do túnel Vitória a Vila Velha, cometida pelo Secretário de Estado da Agricultura, senhor Octaciano Gomes
de Souza Neto e outros envolvidos.
Segundo informações do representante, a Concorrência
001/2017 estaria om algumas irregularidades, haja vista
que só houve a participação de uma empresa e que essa teria ligação com o referido Secretário de Estado e demais pessoas.
Ao ﬁnal, solicita o representante:
[...]
19. Isto posto, REQUER:
www.tce.es.gov.br

a. Na Procuradoria-Geral de Justiça: instauração de PIC
originário em face de Octaciano Neto e todos os citados
nesta Representação, apurando-se responsabilidades e
consumando-se punições rigorosas em sede penal em
face dessa organização criminosa, na qual se inclui todos
os Representados, dentre os quais Ênio Bergoli (Atual Diretor Geral do DER-ES), uma aquisição recente de Octaciano Neto, o chefe da ORCRIM;
b. Na Promotoria Cível do MP-ES e GAECO (Capital): instauração de inquérito civil para apuração de atos de improbidade administrativa da lei 8.4297/92, apurando-se
enriquecimento ilícito (art. 9°), lesão ao erário público
(art.1O) e violação aos princípios da administração pública (art.11), todos atribuídos a Octaciano Neto e sua
organização criminosa, na qual se inclui todos os Representados, dentre os quais Ênio Bergoli atual Diretor Geral do DER-ES;
c. Na Superintêndencia de Polícia Federal do Espírito
Santo (DPF-ES): seja instaurado inquérito policial contra
Octaviano Neto e sua organização criminosa, na qual se
inclui todos os Representados dentre os quais Ênio Bergoli (Atual Diretor Geral do DER-ES), por força de competência concorrente em razão de possível verba federal oriunda de convênios, repasses ou empréstimos de
instituições ﬁnanceiras, o que implica em lesão à interesse da União;
d. No Ministério Público Federal/Procuradoria Regional
da República no Estado do Espírito Santo em sede PENAL: instauração de PIC originário contra Octaviano Neto e sua organização criminosa, na qual se inclui todos os
Representados dentre os quais Ênio Bergoli (Atual Diretor Geral do DER-ES), por força de competência concorrente em razão de possível verba federal oriunda de conSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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vênios, repasses ou empréstimos de instituições ﬁnanceiras, o que implica em lesão à interesse da União;
e. No Ministério Público Federal/Procuradoria Regional, da República no Estado do Espírito Santo em sede
de TUTELA COLETIVA (IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA): instauração de inquérito civil para apuração de atos
de improbidade administrativa da lei 8.429/92, apurando-se enriquecimento ilícito (art.9°), lesão ao erário público (art.10) e violação aos princípios da administração
pública (art.11), todos atribuídos a Octaciano Neto e sua
organização criminosa, na qual se inclui todos os Representados dentre os quais Ênio Bergoli (Atual Diretor Geral do DER-ES), por força de competência concorrente
em razão de possível verba federal oriunda de convênios, repasses ou empréstimos de instituições ﬁnanceiras, o que implica em lesão à interesse da União;
f. No Ministério Público de Contas do Espírito Santo, Tribunal e Contas do Estado do Espírito Santo e Tribunal
de Contas da União: seja instaurado procedimento de
investigação e controle para se apurar o dano ao erário
público, objetivando o ressarcimento integral e corrigido
aos cofres estaduais, bem como a responsabilização dos
que se sentem inatingíveis/intocáveis, como Octaciano
Neto e sua organização criminosa, na qual se inclui todos
os Representados dentre os quais Ênio Bergoli (Atual Diretor Geral do DER-ES);
g. Na Secretaria de Controle e Transparência do Governo do Espírito Santo: Sejam instauradas as devidas auditorias e tomadas de conta com vistas à responsabilização
das pessoas físicas e jurídica que se sentem inatingíveis/
intocáveis dentro do controle interno do Governo do ES
(SECONT), como Octaciano Neto e sua organização criminosa, na qual se inclui todos os ora Representados den-

tre os quais Ênio Bergoli (Atual Diretor Geral do DER-ES);
h. No Ministério Público Federal/ Procuradoria Regional Eleitoral com atuação no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo: seja instaurada a devida investigação por caixa dois, conduta vedada, dentre outros ilícitos eleitorais, tendo em vista que o esquema criminoso
da máquina de corrupção comandada por Octaciano Neto dentro do Governo do ES tem função dupla, a saber,
enriquecimento pessoal do Secretário de Estado da Agricultura (ocultado em nome de seu pai Eudes Bahia) e de
sua ORCRIM, bem como produção de riqueza para compor caixa de campanha ilícito do mesmo (Octaciano) para as eleições de 2018, impondo-se apuração rigorosa e
responsabilização de todos os ora Representados arrolados como réus na presente Notícia de Fato.
[...]
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações não Especializadas – SecexMeios elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 03630/2018-7 (evento 07) opinando pelo não conhecimento da presente representação com seu arquivamento.
Submetido o feito ao crivo do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, foi emitido o Parecer 04337/2018-2
(evento 11) onde se pronunciou pela notiﬁcação do representante, oportunizando o encaminhamento de esclarecimentos complementares e outros documentos
para instrução do feito.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente
www.tce.es.gov.br

os constantes do artigo 99, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado), a saber:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei especíﬁca.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou da função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Ademais, deve-se igualmente observar os requisitos impostos às denúncias, aplicáveis às representações por
expressa disposição do art. 99, §2º da LC 621/2012. Sendo assim, é imperioso que se atente também para as exigências insculpidas no art. 94 da mesma lei, vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço
do denunciante;

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

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os

III - estar acompanhada de indício de prova;

signatários têm habilitação para representá-la.

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

Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é
ampliado pelo art. 101 da LC 621/2012 e pela Lei 8.666
de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações) que assim dispõem:

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida do regramento afeto às representações em
seu artigo 177, como transcrevo abaixo:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de
competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

LC 621/2012
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Lei de Licitações
Art. 113. [...]
§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os ﬁns do
disposto neste artigo.
www.tce.es.gov.br

No presente caso, vê-se que a representação é subscrita por Deputado Estadual, estando, portanto, amparada
pelo artigo 99 da LC 621/2012.
Contudo, constata-se, que a representação não veio
acompanhada de elementos de convicção, bem como
não está acompanhada de indícios de provas, não estando, portanto, atendidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o disposto nos incisos II e III do art.
94 da Lei Complementar 621/2012.
Ademais, não foi apresentado pelo representante qualquer tipo de elemento de apoio para a comprovação da
irregularidade arguida, colecionando apenas uma matéria de jornal, que faz alguns questionamentos, porém
sem apresentar fatos concretos para o reconhecimento
da irregularidade.
Sendo assim, acompanho o entendimento invocado pela área técnica e voto pelo não conhecimento da presente representação, na forma do art. art. 94, incisos II e III,
da LC 621/2012 e art. 177, incisos II e III, do RITCEES, dissentido do entendimento divergente registrado pelo Ministério Público Especial de Contas.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno), acompanhando o entendimento
da Área Técnica e discordando do entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, por não atendimento aos requisitos dos artigos 94, incisos II e III da LC
621/2012 e art. 177, incisos II e III do RITCEES;
1.2 ARQUIVAR os autos na forma do art. 176, § 3º, incido I do RITCEES.

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

ACÓRDÃO TC-1324/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05992/2013-4, 06621/2013-8

Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

2. Unânime.

UG: CMC - Câmara Municipal de Cariacica

3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

4. Especiﬁcação do quórum:

Responsável: ADILSON AVELINA DOS SANTOS, JOIBSON ENDRINGER MONTEIRO, NIVALDO LEAL DE CARVALHO, ADRIANA CARVALHO MIRANDA MARROQUIO, ROGERIA NATALINO DE ANDRADE, MOACIR TEIXEIRA FONTES, MARCOS ANTONIO IGIDIO, LILIANE DE OLIVEIRA BENICIO, ANDERSON PEREIRA, RONALDO MENESES COSTA, MARCELO RAPOSO COGO, PAULA DE OLIVEIRA CAUS,
GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ALPHA
SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, AGAPE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA - EPP

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:

Exercício: 2012

Interessado: CAMARA CARIACICA

GULAR – ARQUIVAR
O EXMO. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de ﬁscalização convertido em
Tomada de Contas Especial, objetivando analisar os atos
de gestão da Câmara Municipal de Cariacica, referente
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Adilson Avelina dos Santos.
Os autos foram levados a julgamento que por maioria foi
proferida a Decisão TC – 5080/2017, nos seguintes termos:
FISCALIZAÇÃO – TOMADA DE CONTAS – ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – NOTIFICAÇÃO - 30 DIAS PARA PAGAMENTO
– DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÃO:
....

Procuradores: ANDERSON SANT ANA PEDRA (OAB: 9712ES), JULIA FAIER MARQUES (OAB: 19637-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES),
GIOVANNA MANNATO ANGIUS (OAB: 19790-ES), DORIO
BELARMINO JUNIOR (CPF: 003.701.987-27)

1.3. Notiﬁcar, com fundamento no art. 157 §3º do
Regimento Interno, o responsável Adilson Avelina dos
Santos para pagamento do débito no valor equivalente a 2.031,0062 VRTE no prazo improrrogável de
30 dias, a contar da ciência, para que comprovem,
perante o Tribunal (art. 146 da LC 621/12), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Estadual, a
qual deverá ser atualizada monetariamente na data
da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor,
sob pena de ter suas contas julgadas irregulares, nos
termos dos artigo 157, §§ 2º e 3º do Regimento Interno
e artigo 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012

FISCALIZAÇÃO – TOMADA DE CONTAS – NÃO PAGAMENTO – IRREGULAR – RESSARCIMENTO – MULTA - RE-

Devidamente notiﬁcado (ﬂs. 2704/2712), o responsável
requereu o parcelamento da quantia, o que lhe foi defe-
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rido, conforme Decisão 01421/2018-9.
Contudo, consta do Despacho nº 44870/2018 que nenhuma documentação foi protocolizada, tampouco houve a quitação da quantia devida.
Por meio de Parecer da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinou pelo prosseguimento do
feito nos termos regimentais, seguindo o parecer de ﬂs.
4254/4259.
Retornam os autos a este gabinete para manifestação
conclusiva.
FUNDAMENTAÇÃO
Pois bem.
O Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução TC 261/2013 – criou uma hipótese de saneamento do processo em que, reconhecida a boa-fé do agente
responsável e ausência de irregularidade grave nas contas, o Tribunal por meio de decisão preliminar, rejeita as
alegações de defesa e concede prazo para pagamento da
importância devida (art. 157, § 3º).
Na hipótese de pagamento (art. 157 §4º) o processo será
saneado e terá suas contas julgadas regulares com ressalva dando a devida quitação. A contrario sensu, na hipótese de não pagamento, as contas serão julgadas irregulares com a imposição do débito e demais penalidade legalmente prevista, nos termos do art. 157, §§ 2º e
3º, do RITCEES, e art. 84, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar 621/2012. E que, cumprido esse prazo, com
ou sem comprovação do ressarcimento ao erário, deveriam os autos retornar ao gabinete do respectivo Relator conclusão.
Feito este breve introito, observo que houve condenação ao pagamento de débito no valor equivalente a

2.031,0062 VRTE, imposta pela Decisão TC 5080/2017 –
Segunda Câmara.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Ao após, foi realizado pedido de parcelamento da quantia em doze vezes, pelo Sr. Adilson Avelina dos Santos,
tendo sido o pleito deferido na Decisão 01421/2018-9,
conforme já mencionado anteriormente.

1. ACÓRDÃO

Transcorrido o prazo in albis, constatando que documentação alguma fora protocolizada em nome dos responsáveis, conforme informação do NCD – Núcleo de Controle de Documentos, conclui-se, portanto, que não houve
quitação da quantia devida.
Considerando que o responsável, embora tenha tido a
oportunidade através de notiﬁcação que lhe facultou o
direito do contraditório e da ampla defesa, para que suas contas fossem julgadas regulares com ressalva, em caso de ressarcimento ao erário do débito apontado na Decisão TC – 5080/2017, não se efetivou a devida quitação.
Considerando que o Parquet de Contas manteve o entendimento explanado em seu Parecer de ﬂs. 4254/4259, o
qual anuiu à proposta da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 03294/2017-8 (ﬂ. 4259), sem prejuízo das determinações ali sugeridas, bem como da aplicação de multa;
Considerando o não cabimento de recurso da decisão
preliminar que rejeitar as alegações de defesa na fase
prévia;
E, reportando-me às razões de fundamentação exaradas
no Voto 07527/2017, ﬂs. 2520 e seguintes, independentemente de transcrição;
Ante o exposto, corroborando com o entendimento sopesado pelo Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator
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 MANTER A REJEIÇÃO das razões de justiﬁcativa do
senhor Adilson Avelina dos Santos - Presidente da Câmara em relação ao item 2.19 da ITC 3294/2017;
1.2 JULGAR IRREGULARES as contas do SR. ADILSON
AVELINA DOS SANTOS, na forma do art. 163, inciso III,
do Regimento Interno, c/c o artigo 84, inciso III, alínea
“c‟, da LC 621/2012;
1.3 ACOLHER as razões de justiﬁcativas dos Srs. (as):
Adriana Carvalho Miranda; Anderson Pereira; Jobson Endringer Monteiro; Lilian Kristina da Silva Vittorazzi; Marcelo Raposo Cogo; Marco Antônio Igídio; Moacir Teixeira
Fontes; Paula de Oliveira Caus; Nivaldo Leal de Carvalho;
Rogéria Natalino de Andrade; Ronaldo Menezes da Costa; Ágape Assessoria e Consultoria Ltda; Alpha Serviços
Ltda e Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda, conforme
já decidido em Voto de nº 7527/2017;
1.4 AFASTAR a responsabilidade dos Srs. (as): Adriana
Carvalho Miranda; Anderson Pereira; Jobson Endringer
Monteiro; Lilian Kristina da Silva Vittorazzi; Marcelo Raposo Cogo; Marco Antônio Igídio; Moacir Teixeira Fontes; Paula de Oliveira Caus; Nivaldo Leal de Carvalho; Rogéria Natalino de Andrade; Ronaldo Menezes da Costa;
Ágape Assessoria e Consultoria Ltda; Alpha Serviços Ltda
e Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda;
1.5 JULGAR REGULARES AS CONTAS em relação aos Srs.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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(as): Adriana Carvalho Miranda; Anderson Pereira; Jobson Endringer Monteiro; Lilian Kristina da Silva Vittorazzi; Marcelo Raposo Cogo; Marco Antônio Igídio; Moacir
Teixeira Fontes; Paula de Oliveira Caus; Nivaldo Leal de
Carvalho; Rogéria Natalino de Andrade; Ronaldo Menezes da Costa; Ágape Assessoria e Consultoria Ltda; Alpha
Serviços Ltda e Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda;
1.6 APLICAR MULTA individual ao responsável, o Sr. Adilson Avelina dos Santos - Presidente da Câmara, no valor de R$ 3.000,00, com fundamento nos 135, inciso II
da LC 621/12 e art. 389, inciso II do Regimento Interno
desta Corte;
1.7 MANTER o ressarcimento no valor equivalente 2.031,0062 VRTE, referente ao item 2.19 da ITC
3294/2017;
DAR ciência aos interessados;
1.9 ARQUIVE-SE após o trânsito em julgado.

so, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-Presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.

ACÓRDÃO TC-1325/2018 – PLENÁRIO
Processos: 00981/2018-8, 00952/2018-1, 00951/20187, 06305/2012-2
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo

MILLA VASSALLO FREIRE, DANILO RAMALHO PINA, ELAINE SILVA SOUZA BULHOES, FABIENE PASSAMANI MARIANO, GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR, JACKSON
SA DA COSTA, KRIGELICA VAZ SILLER DE PAULA, MARCIA
SIQUEIRA SOUZA PIRONI, SONEIDE MARIA DALLA BERNARDINA DE OLIVEIRA, SILVIA MAZOLINI, RUBENS CESAR BAPTISTA DE ALMEIDA, RICARDO CLAUDINO PESSANHA, ALCIONE BRAUN, IMPERIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME, INSTITUICAO ADV DE EDUC
E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA, MULTIPLA EVENTOS
LTDA - ME
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Procuradores: LUIS RENATO DE ABREU ALVES (OAB:
21601-ES), LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB:
6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES,OAB: 180727-RJ), SIDIRLEY SOEIRO DE CASTRO
(OAB: 18594-ES), CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE DE SANAR
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO –– CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL –
DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS –
EXTINGUIR FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
O EXMO. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES,

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

I - RELATÓRIO

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recur-

Interessado: TERESA CRISTINA VENUTO BRAGA, DANIELLE MERISIO FERNANDES ALEXANDRE, ANGELA MARIA SIAS, CLAUDIA DAMACENA CARDOSO, AURELIO DOS
SANTOS ESCUDINI, MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SILVA, ALEX ALMEIDA SANTOS, ARACELI ZORZANELLI, CA-

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Especial de Contas, em face do Acórdão TC
nº. 1311/2017 - Plenário, proferido nos autos do Processo TC nº. 6305/2012, cujo teor versava acerca de ﬁscalização ordinária (Auditoria) empreendida por esta Corte
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de Contas perante o Município de Viana/ES.
A referida decisão restou assim consignada:
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ACOLHER a preliminar de Ilegitimidade passiva suscitada pelos senhores Ricardo Claudino Pessanha e Geraldo Ribeiro da Costa Júnior, acompanhando manifestação ministerial para o ﬁm de EXTINGUIR o feito sem
resolução do mérito em relação aos mesmos, nos moldes do artigo 485, VI do CPC c/c art. 70 da LC 621/2012;
1.2. MANTER as irregularidades constantes nos itens
3.3, 3.4, 3.5, 3,6, 3,9 e 3.15 da ITC 3239/2017;
1.3. MANTER parcialmente as irregularidades constantes nos itens 3.1 e 3.2 da ITC 3239/2017;
1.4. AFASTAR as irregularidades constantes dos itens 3.8,
3.10, 3.11, 3.14 e 3.16 da ITC 3239/2017;
1.5. REJEITAR as razões de justiﬁcativas da Srª. Ângela
Maria Sias – prefeita municipal - em razão das irregularidades apontadas nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 da
ITC 3239/2017, aplicando-lhe multa no valor equivalente a 1500 VRTE com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93, vigente na época dos fatos;
1.6. REJEITAR as razões de justiﬁcativas da Srª. Araceli
Zorzanelli – Secretária Municipal de Finanças - em razão
da irregularidade apontada no item 3.1 da ITC 3239/2017
aplicando-lhe multa no valor equivalente a 1000 VRTE
com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93, vigente na época dos fatos;

1.7. REJEITAR as razões de justiﬁcativas da Srª. Camila
Vassalo Freire em razão da irregularidade apontada no
item 3.9 da ITC 3239/2017, aplicando-lhe multa no valor equivalente a 1000 VRTE com amparo no artigo 96,
II da Lei Complementar Estadual 32/93, vigente na época dos fatos;
1.8. REJEITAR as razões de justiﬁcativas do Sr. Danilo
Ramalho Pina – Secretário Municipal de Finanças - em
razão da irregularidade apontada no item 3.1 da ITC
3239/2017, aplicando-lhe multa no valor equivalente a
1000 VRTE com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93, vigente na época dos fatos;
1.9. MANTER a responsabilidade do Sr. Jackson Sá da
Costa – Secretário Municipal de Serviços Urbanos - revel
- em razão da irregularidade apontada no item 3.15 da
ITC 3239/2017, aplicando-lhe multa no valor equivalente a 1000 VRTE com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93, vigente na época dos fatos;
1.10. REJEITAR as razões de justiﬁcativas da Srª. Márcia
Siqueira Souza Pironi – Secretária Municipal de Educação
- em razão da irregularidade apontada no item 3.1 da ITC
3239/2017, aplicando-lhe multa no valor equivalente a
1000 VRTE com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93, vigente na época dos fatos;
1.11. REJEITAR as razões de justiﬁcativas da Srª. Soneida Maria Dalla Bernardina – Secretária Municipal de Saúde - em razão da irregularidade apontada no item 3.1 da
ITC 3239/2017, aplicando-lhe multa no valor equivalente a 1000 VRTE com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93, vigente na época dos fatos;
1.12. REJEITAR as razões de justiﬁcativas da Srª. Tereza
Cristina Venuto Braga – Pregoeira - em razão da irreguwww.tce.es.gov.br

laridade apontada no item 3.9 da ITC 3239/2017, aplicando-lhe multa no valor equivalente a 1000 VRTE com
amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual
32/93, vigente na época dos fatos;
1.13. REJEITAR as razões de justiﬁcativas da Sociedade empresária Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira – ADRA - em razão das
irregularidades apontadas nos itens 3.3 e 3.5 da ITC
3239/2017, aplicando-lhe multa no valor equivalente a
1000 VRTE com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93, vigente na época dos fatos;
1.14. ACOLHER as razões de justiﬁcativas da senhora Angela Maria Silas em relação ao item 3.9 da ITC
3239/2017, afastando a responsabilidade;
1.15. ACOLHER as razões de justiﬁcativas dos senhores
Cláudia Damascena Cardoso – membro da CPL, Danilo
Ramalho Pina – Secretário Municipal de Finanças, Soneida Maria Dalla Bernardina de Oliveira – Secretária Municipal de Saúde – Márcia Siqueira Souza Pironi – Secretária Municipal de Educação - em relação ao item 3.2 da
ITC 3239/2017, afastando as responsabilidades;
1.16. AFASTAR a responsabilidade da Sra. Elaine Silva
Souza Bulhões Presidente da CPL – revel - nos termos
deste voto referente ao item 3.2 da ITC 3239/2017;
1.17. AFASTAR a responsabilidade do Sr. Aurélio dos Santos Escudini – membro da CPL - revel - nos termos deste
voto referente ao item 3.2 da ITC 3239/2017
1.18. ACOLHER as razões de justiﬁcativas dos senhores
Fabiane mariano Passamani – Secretária Municipal de
Cultura, Ângela Maria Sila – Prefeita, em relação ao item
3.8 da ITC 3239/2017, afastando as responsabilidades;
1.19. ACOLHER as razões de justiﬁcativas dos senhores
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Ângela Maria Sias – Prefeita, Alcione Braun – Contabilista
e Danilo Ramalho Pina – Secretário Municipal de Finanças, em relação ao item 3.10 da ITC 3239/2017, afastando as responsabilidades;
1.20. ACOLHER as razões de justiﬁcativas dos senhores
Ângela Maria Sias – Prefeita, Alcione Braun – Contabilista, Soneida Maria Dalla Bernardina de Oliveira – Secretária Municipal de Saúde, Rubens Cesar Batista de Almeida – Secretário Municipal de Saúde a partir de 16/08/11,
Alex Almeida santo – Responsável pelo “ateste dos serviços” – revel, Império Assessoria Contábil Ltda - Contratada, em relação ao item 3.11 da ITC 3239/2017, afastando as responsabilidades;
1.21. ACOLHER as razões de justiﬁcativas das senhoras
Ângela Maria Sias – Prefeita e Sílvia mazolini – Diretora
do Departamento de Convênios e Contratos, em relação
ao item 3.14 da ITC 3239/2017, afastando as responsabilidades;
1.22. ACOLHER as razões de justiﬁcativas dos senhores Ângela Maria Sias – Prefeita e Tereza Cristina Venuto Braga - Pregoeira, em relação ao item 3.16 da ITC
3239/2017, afastando as responsabilidades.
1.23. ACOLHER a manifestação técnica e ministerial afastando as irregularidades em relação aos itens 3.7, 3.12 e
3.13 da ITC 3239/2017 , imputadas aos senhores Ângela Maria Sias, Krigélica Vaz Siller de Paula, Instituto Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira – ADRA, Ricardo Claudino Pessanha, Fabiene Mariano
Passamani, Múltipla Eventos Ltda.
1.24. RECOMENDAR:
Nas futuras contratações que promova estudo no sentido de adequar a contratação dos serviços, mediante

concurso público, visando atender o programa bolsa família, o programa de educação em segurança alimentar
e nutricional, como também as ações sócio-educativas
com crianças, adolescentes e idosos veriﬁcando a viabilidade ante a LRF.
Visualizando a necessidade de contratação de shows que
promova as contratações diretamente com os artistas e,
quando assim não for possível, contratar com o empresário mediante contrato de exclusividade, ﬁrmado entre
o artista/banda.
1.25. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2017 - 37ª Sessão do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Em face desta decisão o Ministério Público Especial de
Contas alega, em síntese, existência de omissão haja vista a ausência de determinação de instauração de tomada de contas quando da manutenção da irregularidawww.tce.es.gov.br

de referente ao item 3.5, da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 3239/2017 (“Prestação de contas intempestivas e omissão no dever de prestar contas”), bem como contradição no que pertine à tipiﬁcação utilizada para o afastamento da responsabilidade atribuída aos Srs.
Ricardo Claudino Pessanha e Geraldo Ribeiro da Costa
Júnior.
Por conta dos fundamentos apresentados decidi por notiﬁcar os Srs. Ricardo Claudino Pessanha e Geraldo Ribeiro da Costa Júnior para que pudessem se manifestar nos
autos tendo, em seguida, encaminhado aos autos à área
técnica para elaboração de Instrução Técnica de Recurso.
Nesta última ocasião, foi tecida a Instrução Técnica de
Recurso (ITR) nº. 066/2018, por meio do qual se concluiu
que:
“CONCLUSÃO
Face o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO dos
Embargos de Declaração e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, ante a existência de omissão e contradição no
Acórdão TC – 1311/2017.”
A seguir, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Especial de Contas para ciência e manifestação, tendo o
Parquet anuído com a proposta condita na Instrução Técnica de Recurso (ITR) nº. 066/2018.
Ao ﬁnal, vieram os autos ao gabinete para elaboração
de voto.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1. – Dos Requisitos de Admissibilidade
Cumpre observar, inicialmente, se encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade alusivos à espécie reSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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cursal. Neste particular, acolho a manifestação da área
técnica versada na Instrução Técnica de Recurso (ITR) nº.
066/2018 cujo teor assim dispôs:
“Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade recursal.
Quanto ao cabimento, constata-se que o instrumento
utilizado é possível e adequado à hipótese dos autos,
tendo em vista o disposto no caput do art. 167, da Lei
Complementar nº. 621/2012, abaixo transcrito:
‘Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas’
No que concerne ao cumprimento do prazo recursal,
veriﬁca-se que a interposição do presente expediente
em 25/01/2018 o torna TEMPESTIVO, nos termos do
disposto nos artigos 157 e 167, da Lei Complementar
621/2012.”
Assim sendo, conheço dos presentes embargos de declaração eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
II.2 – Do Mérito
Como sobredito, tratam os autos de embargos de declaração em face de acórdão cujo teor, ao ﬁnal, teria incorrido em omissão no dever de determinar a instauração
de tomada de contas e, contradição no que diz respeito
à tipiﬁcação quanto à exclusão da responsabilidade dos
Srs. Ricardo Claudino Pessanha e Geraldo Ribeiro da Costa Júnior.
No que tange ao primeiro ponto dos embargos, alega
o recorrente que muito embora o Relator tenha acompanhado o entendimento ﬁrmado pela área técnica,

ao qual anuiu o Ministério Público Especial de Contas,
quanto à prestação de contas intempestivas e omissão
do dever de prestar contas referente a Convênio ﬁrmado
pela municipalidade.
Ao abordar o tema no voto condutor do julgamento, este
Relator apontou a existência de atrasos corriqueiros na
apresentação da prestação de contas inerentes ao Convênio nº 006/2010, bem como ausência daquelas parcelas referentes aos meses de maio a julho do ano de 2012,
fato que ensejou a manutenção da presente irregularidade tal qual propugnado pela área técnica, devidamente acompanhada pela manifestação do Ministério Público Especial de Contas.
Como consequência da manutenção da presente irregularidade, tanto o corpo técnico, quanto o Parquet de
Contas, indicaram a necessidade de instauração da competente tomada de contas a ﬁm de avaliar a existência
do dano, sua quantiﬁcação e eventuais responsáveis por
sua ocorrência.
De fato, ao manter a presente irregularidade, muito embora tenha aquiescido sem divergência com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, restou ausente a determinação para que se
instaurasse a tomada de contas no presente caso.
Cumpre observar que a instauração de tomada de contas
em casos tais não é uma faculdade, mas sim obrigação,
haja vista tal instrumento permitir a aferição da existência de dano e a identiﬁcação do responsável. É o que preceitua, inclusive, o art. 83, I, da Lei Complementar nº.
621/2012, razão pela qual, adequadamente se insurge
o órgão ministerial contra a omissão contida no julgado
decorrente de erro material.
www.tce.es.gov.br

Neste passo, a ﬁm de sanar a lacuna presente no Acórdão TC nº. 1311/2017, acolho os presentes embargos,
neste particular, para fazer incluir no voto condutor o reconhecimento da necessidade de se determinar a instauração de tomada de contas por parte do Município
de Viana/ES, notadamente quanto à prestação de contas
referente aos meses de maio a julho de 2012, visando a
aferição de possível dano ao Erário e identiﬁcação dos
responsáveis por sua ocorrência, nos moldes do que determina o art. 83, I, da Lei Complementar nº. 621/2012
e seguintes.
De outro turno, no que pertine à contradição referente ao julgamento das supostas irregularidades atribuídas
aos Srs. Ricardo Claudino Pessanha e Geraldo Ribeiro da
Costa Júnior, alega o Ministério Público de Contas, que a
ambos fora imputada responsabilidade por fatos diversos e, somente quanto ao primeiro, houve a aquiescência do Parquet quanto à possibilidade de afastamento.
Isto porque, ao Sr. Ricardo Claudino Pessanha era atribuída a responsabilidade pela emissão de parecer jurídico
acerca da fatos para os quais esta Corte de Contas dispõe de entendimentos divergentes o que, em tese, não
caracterizaria a ocorrência de culpa grave, erro crasso ou
dolo na emissão de manifestação, facultando a exclusão
da responsabilidade do parecerista.
No caso, porém, entende o Ministério Público Especial
de Contas que tal ao eximi-lo, houve análise do mérito
propriamente dito da irregularidade, razão pela qual seria contraditório concluir que a sua exclusão poderia ser
realizada sob o pálio da tipiﬁcação atribuída.
Com razão o órgão ministerial, pois somente se poderia
chegar à conclusão de não ocorrência de culpa grave, erro crasso ou dolo, em um segundo momento da análise
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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da suposta irregularidade quando, então, estaria sendo
aferida a própria irregularidade. Assim sendo, a conclusão empreendida somente poderia conduzir a um julgamento com análise do mérito.

qualquer imputação, a partir da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório constante dos autos, o que
ensejaria o julgamento a partir da análise do mérito da
suposta irregularidade.

Logo, nos moldes do que dispõe o art. 427, §3º., da Lei
Complementar nº. 621/2012, a decisão proferida pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo com relação ao Sr. Ricardo Claudino Pessanha é reconhecida como deﬁnitiva e, portanto, conduz à extinção do feito com
julgamento do mérito.

Todavia, ao apontar a tipiﬁcação legal par ao caso em
tela, fez-se constar o encerramento do feito em relação
ao Sr. Geraldo Ribeiro da Costa Júnior sem resolução do
mérito.

Da mesma forma quanto ao Sr. Geraldo Ribeiro da Costa
Júnior, já que revisitando o voto proferido veriﬁco que a
conduta a este atribuída consiste na aprovação de edital
de procedimento licitatório no qual teriam sido incluídas
cláusulas restritivas à competitividade.
A análise da suposta irregularidade correspondente considerou que:
“(...)
Compete à assessoria jurídica examinar e aprovar previamente as minutas de editais de licitação, bem como
as de contratos, acordos, convênios ou ajustes, por força
do disposto no art. 38, parágrafo único da lei 8.666/93.
O exame prévio visa evitar defeitos que viciem o procedimento licitatório, ensejando sua nulidade ou a do contrato dele resultante.

Visando, então, aclarar e espancar qualquer dúvida acerca dos fatos, acolhem-se os embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público Especial de Contas para que, tal qual anteriormente, seja ﬁxado que a decisão
proferida por esta Corte de Contas encontra-se prevista
no art. 427, §3º., da Lei Complementar nº. 621/2012, resultando em julgamento do próprio mérito da suposta irregularidade.
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

1.2.1 Sanar omissão contida no julgamento do item 3.5,
da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 3239/2017, determinando ao Município de Viana/ES para que proceda
à instauração de tomada de contas em relação à constatação de atrasos corriqueiros na apresentação da prestação de contas inerentes ao Convênio nº 006/2010, bem
como ausência de prestação de contas quanto às parcelas referentes aos meses de maio a julho do ano de 2012;
1.2.2 Sanar contradição contida no julgamento da atribuição da responsabilidade referente aos Srs. Ricardo
Claudino Pessanha e Geraldo Ribeiro da Costa Júnior, declarando a extinção do feito com julgamento de mérito para ambos, ante os fundamentos de fato e de direito acima expostos.
1.3 Dar ciência ao Ministério Público Especial de Contas
e aos Srs. Ricardo Claudino Pessanha e Geraldo Ribeiro
da Costa Júnior;

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.4 Após o trânsito em julgado, encaminhe-se o feito ao
Relator dos Recursos de Reconsideração autuados nos
autos dos Processos TC nº. 0951/2018 e 0952/2018.

CONSELHEIRO

2. Unânime.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
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:

Logo, veriﬁca-se que também nesta hipótese, ainda que
de forma não tão explícita, a fundamentação conferida à
aferição da regularidade dos atos permite concluir que
em relação a este, compreendeu-se pelo afastamento de

1.1 CONHECER do recurso de embargos de declaração
interposto em face do Acórdão TC nº. 1311/2017, proferido nos autos do Processo TC nº. 6305/2012, pelo Ministério Público Especial de Contas;

Convém ressaltar, que no caso presente, não constam
documentos que comprovem a análise prévia do edital.

1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao mesmo para:

www.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO TC-1326/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06697/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: LILIANE CARLA DE ALMEIDA SOUZA COSTA, BENICIO FARLEY SANTOS
Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS
CAMPINAS LTDA
Procuradores: KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA (OAB:
149669-MG), TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA (OAB:
13549-ES), DEBORA SILVA TEIXEIRA (OAB: 6457E-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA –

CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR – IMPROCEDENCIA
-– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata o presente processo de representação com pedido de concessão de medida cautelar, protocolado pela
empresa MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS CAMPINAS
LTDA, em face da Secretaria Municipal de Saúde da Serra, alegando a ocorrência de supostas irregularidades no
Pregão Eletrônico nº 193/2018, referente à contratação
de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de Transporte Sanitário para atender aos pacientes do Município da Serra que realizam tratamento de
hemodiálise, quimioterapia e radioterapia, prestação de
serviço na rede de urgência e emergência UPAS Carapina
e Serra e Maternidade com ambulâncias nas limitações
do Estado do Espírito Santo realizando translado inter-hospitalar e alta hospitalar.
Conforme a representante, a Secretaria de Saúde não
exigiu a comprovação do registro das licitantes no Conselho Regional de Medicina (CRM), solicitando a readequação do edital.
Após análise preliminar dos argumentos e da documentação constante nos autos, este Relator determinou a
Notiﬁcação dos responsáveis para que prestassem as informações quanto ao item questionado na representação.

pondo conhecer da representação, indeferir a medida
cautelar pleiteada e no mérito pela improcedência do
pleito, na forma do art. 311, § 2º c/c art. 47, III, “e” do
RITCEES.
Remetido ao Ministério Público de Contas, este por meio
da 3ª Procuradoria Especial de Contas, anui os argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3604/2018.
Passamos a análise da representação, acerca dos requisitos de admissibilidade, a Lei Complementar nº 621/2012
em seus artigos 94 c/c 99, § 2º estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.

Devidamente notiﬁcados os responsáveis apresentaram
suas justiﬁcativas (evento 19).

Dessa forma, observa-se que a petição em análise está
em pleno acordo com os requisitos de admissibilidade
que permitem a apreciação de seu mérito.

Seguiram os autos a área técnica deste tribunal, que elaborou Instrução Técnica Conclusiva ITC 3604/2018, pro-

Na análise feita pela área técnica deste Tribunal, veriﬁcou-se que quanto ao questionamento da representan-
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te em relação a não exigência da comprovação do registro das licitantes no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o próprio CRM já se posicionou contrário a exigência de seu registro, vejamos trecho da resposta do
CRM ao Município da Serra quanto ao questionamento
da representante:
“exigência do registro e da inscrição por parte dos licitantes no conselho regional de medicina” -citados nas
páginas 373 a 386, com parecer do CRM que informa
“por tratar-se de ambulância de suporte básico tipo A
e B, bem como dispõe a Portaria Ministerial 2048/2002
(onde acompanhamento será com técnico/enfermeiros),
não há necessidade de ser registrado do CRMES”
Portanto entende-se que não há razão quanto a suposta
irregularidade relatada.
Dessa forma, em sede de manifestação preliminar, entendo que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada pela representante.
Razão pelo qual vejo pela improcedência do pleito, por
não ter constatado irregularidade ou ilegalidade no objeto impugnado, nos termos do art. 95, Inciso I e 99, §2º,
ambos da Lei Complementar 621/2012.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Conhecer da representação na forma dos arts. 177
c/c 181 e 182 do RITCEES.
1.2 Indeferir a medida cautelar, nos termos do art. 307,
§ 3º do RITCEES, visto que não restaram demonstrados
os requisitos autorizadores da tutela antecipada no caso concreto;
1.3 Pela improcedência da Representação, nos termos
dos artigos 95, inciso I e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012;
1.4 Sejam os representados informados acerca desta decisão;
1.5 Cientiﬁcar o Representante do teor da decisão ﬁnal a
ser proferida, conforme art. 307, §7º do RITCEES;
1.6 Após certiﬁcado o trânsito em julgado administrativo,
arquivem-se os autos, ante o preconizado no art. 176, §
3º, inciso II, c/c art. 186 da Resolução TC 261/2013.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-Presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
www.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO TC-1327/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05742/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CGM - Controladoria Geral do Município de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE
AGUIAR, JULIANA BARBOSA FURTADO DE ALMEIDA
MATTOS, SOLANGE CARDOSO MALTA NOGUEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
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RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Controladoria Geral do Município de Vitória, sob
a responsabilidade das Sras. Raquel Ferreira Drummond
de Aguiar e Solange Cardoso Malta Nogueira que reﬂete
a gestão na função de Ordenador de Despesas no exercício ﬁnanceiro de 2016.
A documentação apresentada por meio de arquivos digitais a essa Corte de Contas em atendimento ao artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Espírito Santo – RITCES e a Instrução Normativa TC
28/2013 foi analisada pela SecexContas através do Relatório Técnico 00791/2017 tendo sido proposto o seguinte encaminhamento:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no(a) Controladoria Geral do
Município de Vitória
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião pela citação do(s) responsável (eis), com

3.3.1 encaminhamento de parecer
do controle interno em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN
34/2015.

Raquel
Ferrei- Citação
ra Drummond de
Aguiar e Solange
Cardoso Malta Nogueira

Corroborado pela Instrução Técnica Inicial 1267/2017, a
Decisão Monocrática 1870/2017 citou as responsáveis
por meio dos Termos de Citação 2151 e 2152/2017 para apresentação de esclarecimentos, tendo sido exercido o direito de defesa, tendo sido apresentado justiﬁcativas e documentos comprobatórios (Defesa/Justiﬁcativa
136/2018 e Peça Complementar 2446/2018).
A Instrução Técnica Conclusiva Nº 2268/2018 analisou as
novas peças apresentadas e concluiu que as mesmas não
foram suﬁcientes para afastar a seguinte irregularidade:
2.1 Encaminhamento de parecer do controle interno
em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN
34/2015. (ITEM 3.3.1 DO RTC 791/2017-2).
Tendo opinado quanto ao aspecto técnico-contábil para que se julgue REGULARES as contas da Senhora Solange Cardoso Malta Nogueira e REGULARES COM RESSALVA as contas da Senhora Raquel Ferreira Drummond de
Aguiar e que seja expedido determinação ao atual gestor
da unidade gestora em análise.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica.
Após, vieram-me os autos para análise.

base no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:

FUNDAMENTAÇÃO

Descrição do acha- Responsável
do

Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art
5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.

Proposta de encaminhamento

www.tce.es.gov.br

Considerando que a PCA analisada foi encaminhada dentro do prazo regimental (art. 139 RI TCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013) e assinada eletronicamente
Em resposta a Citação para apresentação de justiﬁcativas quanto ao não atendimento ao item 3.3.1 DO
RTC791/2017-2 por meio do Protocolo 2391/2018-3, onde argumentou-se que:
A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de Contas dos Gestores, com desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do Art. 1°, c/c o § 4° do art. 3°, incumbindo ao
Município de Vitória a realização da efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu efetivamente a implantação da
desconcentração administrativa do Município de Vitória,
totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras. Com
isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45 documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito
(Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.
A título de ilustração, consoante já comunicado a esta
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Corte de Conta, foi necessário, inclusive, fazer a adequação do então Sistema CIDADES WEB, por parte do próprio TCEES, pois não estava adequado para receber as
prestações de forma desconcentrada, uma vez que a UG
consolidadora, no caso em tela, a UG-Prefeitura, não poderia ter movimentação por ser, a partir de 2015, somente UG CONSOLIDADORA.
Assim, durante todo o exercício de 2015, foi necessária
a adequação de normas de procedimentos, alteração de
ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e almoxarifado,
inclusive ﬁsicamente, de todas as UGs do Município de
Vitória.
Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias.
Porém, consoante fatos narrados pela SEMFA/SUBCONT
(doc. anexo), mesmo após as inúmeras alterações normativas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo em 2015, levando o Município de Vitória a realizar grande esforço para se adaptar às novas regras, a Corte de Contas promoveu diversas outras alterações em 2016.
Em razão dessas novas alterações, mais uma vez houve
a necessidade de modiﬁcação e preparo do Sistema de
Contabilidade Pública em curto espaço de tempo, fato já
pontuado em reuniões no TCEES, inclusive pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC-ES, sugerindo que as
alterações através de Instruções Normativas e Portarias
sejam efetuadas até o mês de julho de cada exercício para vigorar no exercício seguinte.
À guisa de exemplo, a SEMFA/SUBCONT cita como a
mais importante das mudanças o acréscimo de arquivos

não estruturados, que até a Instrução Normativa TCEES
34/2015 eram 09 (nove), e a partir de 2016 passaram
para 14 (quatorze), conforme Instrução Normativa TCEES 40, de 08 de novembro de 2016, que entrou em vigor
ainda no Balanço de 2016.
Ressalta, também, que a Prefeitura Municipal de Vitória contava com 35 (trinta e cinco) Unidades Gestoras
com a necessidade de adaptação do sistema aos novos
layouts publicados pelo TCEES através de suas Portarias,
a exemplo da Portaria 30/2017, em especial do arquivo
EXTBAN.XML (extratos bancários), uma vez que o Município de Vitória possuía naquele exercício 3.116 (três mil,
cento e dezesseis) contas bancárias para alteração de todos os cadastros.
Tal alteração pelo TCEES foi publicada em 22/02/2017,
alterando os Anexos I e 11 da IN 34/2015, também para a prestação de contas de 2016, impactando automaticamente no tempo de preparo do sistema e dos proﬁssionais para geração e conferência das peças contábeis
e todo o grande volume de relatórios de cada Unidade
Gestora.
Como consequência, conforme manifestação da própria
Controladoria Geral do Município (doc. anexo), houve
atraso no envio dos documentos contábeis para a CGM,
razão pela qual o órgão absteve-se na análise de opinião
sobre as demonstrações, já que não havia tempo hábil
para tal procedimento, mas executou adequadamente
os trabalhos que englobam as auditorias e achados do
controle.
Conclui-se, portanto, que os trabalhos da Controladoria
Geral foram afetados pelas diversas alterações normativas realizadas pelo TCEES e pelo atraso no envio dos
documentos contábeis pelo setor responsável, o que
www.tce.es.gov.br

impediu a análise das demonstrações contábeis, porém
não afetou os trabalhos que englobam as auditorias e
achados do controle.
Ademais, imperioso registrar que o Município padece,
em áreas especíﬁcas, da impossibilidade de ampliação
do quadro de pessoal. Isso se deu porque o Município de
Vitória atingiu o limite de alerta deﬁnido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre do exercício, sendo, inclusive, notiﬁcado por este Egrégio Tribunal.
Ora, é fato público e notório que o Município vem se esforçando para cumprir os limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, mesmo diante das graves perdas de receitas decorrentes da crise econômica e de medidas ﬁscais adotadas pelo Governo Federal, como a extinção do FUNDAP e a equalização do ICMS-importação
em 04% (quatro por cento).
Desta feita, considerando os esclarecimentos prestados
pelo Subsecretário de Contabilidade no parecer anexo e
a efetiva execução dos trabalhos de auditoria pela CGM,
veriﬁca-se que os achados indicados não passam de meras irregularidades formais que não causaram qualquer
risco ou prejuízo à administração pública, em especial ao
erário, mormente porque a partir da auditoria da CGM
o próprio TCEES foi capaz de indicar diversos achados
nos documentos contábeis apresentados pelos ordenadores de despesa.
Em razão disso, tais achados devem ser desconsiderados, à luz da teoria dos vícios do Direito Administrativo,
construída justamente com base na existência de irregularidades formais como estas que, por não causarem
qualquer prejuízo, não produzem efeitos na esfera jurídica.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Nesse sentido é o próprio Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:
[...]
O susomencionado dispositivo consagra a máxima “pas
de nullité sans grief’, a qual, com escopo de rejeitar o excesso de formalismo, exige a constatação de efetivo prejuízo para que o ato seja declarado nu
Dessa forma também entende o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, que expressamente afastou a necessidade de
qualquer reprimenda quando o ato não provocar efetivo
prejuízo ao bem jurídico tutelado, vejamos:
[...]
Interpretação distinta pode caracterizar excessivo apego
à formalidade, dissociado de qualquer interesse público,
como não deixam dúvidas os julgados acima colacionados e o próprio artigo 367 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
No caso em apreço, evidente que o trabalho da Controladoria Geral foi afetado pelas diversas alterações normativas promovidas pelo TCEES e, principalmente, pelo atraso no envio dos documentos contábeis pelo setor
responsável, o que resultou na falta de tempo hábil para opinamento quanto às demonstrações contábeis, mas
não comprometeu a efetiva auditoria, inclusive resultando posteriormente nos achados indicados pelo próprio TCE-ES, o que comprova que o ato atingiu seu resultado útil, não havendo efeito prejuízo à administração pública.
Diante do exposto, é possível aﬁrmar (I) que todos os fatos imputados conﬁguram irregularidades formais sanáveis e sanadas, onde (II) não é possível presumir a MÁ-FÉ e (III) que não causaram qualquer prejuízo ao erário,

razão pela qual deva ser dispensado o mesmo tratamento dado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelo SUPERIOR TRI-BUNAL DE JUSTIÇA às irregularidades, qual seja, a sua DESCONSIDERAÇÃO.

nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012

Destaca-se ainda que a Controladoria Geral do Município de Vitória limitou-se a demonstrar os resultados dos
balanços gerais aﬁrmando não ter aplicado procedimentos de controle, entretanto aﬁrmou ter executado os trabalhos de auditoria e serviços de controle adequadamente tendo o resultado sido similar ao encontrado pelo TCE-ES.

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

Considerando ainda a adequação a Instrução Normativa
n° 28/2013 -TCEES que alterou a forma de Prestação de
Contas dos Gestores com desconcentração administrativa, conforme inciso VIl do Art. 1°, c/c o § 4° do art. 3°, incumbindo ao Município de Vitória a realização da efetiva
desconcentração o que ocasionou mudança na composição e a forma de envio das Prestações de Contas.

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

Considerando que não houve danos ao erário público e
nem foi evidenciada má fé por parte do jurisdicionado
com o encaminhamento do parecer do controle interno
em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN
34/2015.
Em função das explicitações do Responsável, aliando ao
fato de ausência de prejudicialidade da análise da prestação de contas, com base na legislação vigente desta
Corte de Contas, afasto a irregularidade
Assim, recomenda-se ao atual gestor da unidade gestora para que adote as medidas administrativas para
possibilitar ao controle interno a emissão do parecer
com os elementos previstos no Anexo II, Tabela 7, da
IN 34/2015, visando a elaboração e encaminhamento,
www.tce.es.gov.br

III. CONCLUSÃO

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

1.1 JULGAR REGULARES a Prestação de Contas Anual da
Controladoria Geral do Município de Vitória, relativas
ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade
das Sras. Raquel Ferreira Drummond de Aguiar e Solange Cardoso Malta Nogueira que tem como objeto apreciação quanto a atuação de suas funções, nos termos do
art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme
artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 RECOMENDAR ao atual ordenador de despesas, ou a
quem lhe vier a substituir, para que:
Adote medidas administrativas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos
previstos no Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015, visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei ComplemenSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tar 621/2012;
1.3 REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.4 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-Presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1328/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04589/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: ENCARGOS GERAIS - SE - Administração Geral a Cargo da SEP
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: REGIS MATTOS TEIXEIRA, MARCIO BASTOS
MEDEIROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEP – EXERCÍCIO
DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Secretaria de Estado de Planejamento – SEP, exercício 2017, que tem como objeto apreciação quanto a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas, em atendimento do art. 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo e na
Instrução Normativa 43/2017, ﬁgurando como responsáveis os senhores Regis Mattos Teixeira – Período de 01
a 31/12/2017 e Márcio Bastos Medeiros - Período de 01
a 13/01, 09 a 12/10 e 08 a 12/12/17.
Tendo sido apresentada dentro do prazo legal (art.
139, RITCEES 261/2013) e com base na Resolução TC
297/2016, art. 6º, parágrafo único, inciso I, foram analisadas pela área técnica através do Relatório Técnico Nº
00179/2018-3 peças remetidas pelo Sistema CidadES,
opinando por julgar regular a prestação de contas gestowww.tce.es.gov.br

res Regis Mattos Teixeira – Período de 01 a 31/12/2017
e Márcio Bastos Medeiros - Período de 01 a 13/01, 09
a 12/10 e 08 a 12/12/2017, exercício 2017, na forma do
art. 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em concordância com o RT Nº 0179/2018-3, a Instrução
Técnica Conclusiva Nº 3018/2018 - peça 23, por meio de
seu subscritor, opinou também pelo julgamento do presente feito nos moldes sugeridos, considerando a completude da análise feita.
No mesmo compasso, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da
Silva, através do Parecer do Ministério Público de Contas 03675/2018-4, peça 27, manifestou-se em consonância com a área técnica, pugnando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 3018/2018, a conclusão foi nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAM ENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do (s) gestor (es) responsável (eis), no exercício de
funções administrativas no (a) Administração Geral a
Cargo da SEP, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do (s) Sr (s). Regis MatSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tos Teixeira e Márcio Bastos Medeiros, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

1.4 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

UG: CASA CIVIL - Secretaria da Casa Civil

2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

CONCLUSÃO

3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Responsável: PAULO ROBERTO FERREIRA, JOSE CARLOS
DA FONSECA JUNIOR

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA DA CASA
CIVIL – EXERCÍCIO 2016 – PCA REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAR

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 3018/2018-1,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estadual de Planejamento-SEP, exercício de
2017, ora em discussão, sob a responsabilidade dos senhores Regis Mattos Teixeira e Márcio Bastos Medeiros,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº
621/2012, dando-lhes a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 NOTIFICAR os interessados;
1.3 REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento, ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-Presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1329/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05383/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
www.tce.es.gov.br

A EXMA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA
DA CASA CIVIL, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores PAULO ROBERTO FERREIRA
e JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00948/2017-1, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01482/2017-7 e da Decisão
Monocrática n.º 01932/2017-2, os gestores responsáveis pela PCA foram citados para esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes dos itens 3.2.1.1 da
análise contábil, quais sejam:
3.2.1.1. Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 31/12/2016 registrado na contabilidade.
Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas (Defesas n.º 00666/2018-1 e
00665/2018-5) e documentação de apoio (Peça Complementar n.º 08801/2018-5).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
n.º 02696/2018-4, manifestou-se pelo afastamento do
indício de irregularidade e, por consequência, pela regularidade da prestação de contas anual, com expedição
de quitação aos gestores responsáveis.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 04121/2018-6, de lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinando
pelo julgamento pela regularidade da prestação de contas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e do Ministério Público de Contas acerca do afastamento da irregularidade indicada no item 3.2.1.1 do
Relatório Técnico (não comprovação da totalidade do
saldo de disponibilidades em 31/12/2016 registrado na
contabilidade), e julgamento pela regularidade da PCA.
Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva
n.º 02696/2018-4, abaixo transcritos:
“2 DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 NÃO COMPROVAÇÃO DA TOTALIDADE DO SALDO
DE DISPONIBILIDADES EM 31/12/2016 REGISTRADO
NA CONTABILIDADE. (ITEM 3.2.1.1 do RTC nº 948/2017)
Fundamentação legal: artigos 83, 85 e 89 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 135 do Regimento Interno - TC
261/2013; Instrução Normativa TC 34/2015.
De acordo com o relatório técnico:
Não foram enviados os extratos bancários, do mês
12/2016, das contas relacionadas na tabela 01-B, impossibilitando veriﬁcar se as demonstrações contábeis reﬂetem adequadamente a posição dos saldos bancários.
Tabela 01-B
Nº

do A g ê n - Nº da Conta

Banco
cia
111111902 - BANCO DO BRASIL
001
3665
0000054356

Fonte de S a l d o Saldo do D i f e Recurso

Contábil

Extrato

-

0,00

Não
viou

rença¹

En- -

111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS
001
3665
0000053724
-

0,00

Não

En- -

001

0,00

viou
Não

En- -

3665

0000054836

-

viou

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Sugere-se CITAR os ordenadores de despesas, Srs. Paulo Roberto Ferreira e José Carlos da Fonseca Júnior, para comprovar os saldos contábeis, mediante a apresentação de extratos, bem como apresente conciliação bancária e/ou documentos que comprovem a regularização
das divergências existentes em o saldo contábeis e os
constantes dos extratos.
Das justiﬁcativas:
Os responsáveis trazem as seguintes justiﬁcativas:
Compareço perante Vossa Excelência para encaminhar
nossa justiﬁcativa diante dos questionamentos vistos no
Termo de Citação nº 02568/2017-6, parte do Processo
TC 05383/2017-1d, e origem da Secretaria Geral das Sessões e que tem como relatora a Excelentíssima Senhora
Conselheira Márcia Jaccoud Freitas, o qual trata do processo de Prestação de Contas Anual da Secretaria da Casa Civil relativa ao exercício 2016, que traz pedido de juntada de extratos bancários das contas mencionadas no
referido Termo (anexo 10,como segue:
Oportuno registrar a cautela e rigor do Governo do Estado do Espírito Santo nos procedimentos de vistoria
dos relatórios de Prestações de Contas Anuais produzidos pelas secretarias e órgãos que compõem sua estrutura organizacional, institucionalizado através do Decreto n9 4131-R, de 18 de julho de 2017, em conformidade com o disposto no Inc. IX, art. 39 da Lei Complementar nQ 856/2017, que orienta sobre a criação das Unidawww.tce.es.gov.br

des Executoras de Controles Internos - nesta Secretaria
da Casa Civil instituída através da Portaria ne 018-S, de
agosto de 2017 (anexo II), com a intenção de contribuir
cada vez mais para a transparência no trato com os recursos públicos.
Da análise das justiﬁcativas
Os responsáveis apresentam suas justiﬁcativas e documentos necessários para comprovação dos saldos registrados na contabilidade da Casa Civil.
Portanto, ﬁca afastado o indicio de irregularidade apontado.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Secretaria da Casa Civil, exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Paulo Roberto Ferreira e José Carlos da
Fonseca Júnior.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas dos Srs.
Paulo Roberto Ferreira e José Carlos da Fonseca Júnior,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria da Casa Civil”.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SECRETARIA DA CASA CIVIL, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade dos dos senhores PAULO ROBERTO FERREIRA e JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR, dando-lhes quitação;

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

“1. DECISÃO
ACÓRDÃO TC-1330/2018 – PLENÁRIO
Processo: 01285/2018-9
Classiﬁcação: Agravo

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

UG: SEOB - Secretaria Municipal de Obras de Serra

2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Interessado: JOAO CARLOS MENESES

4. Especiﬁcação do quórum:

Procuradores: EDUARDO DALLA BERNARDINA (OAB:
15420-ES), DALLA BERNARDINA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 14.194.359/0001-51), ITIEL JOSE RIBEIRO
(OAB: 14072- ES), LUCCA CASCELLI SODRE (OAB: 28060ES)

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-Presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério

A Decisão plenária n. 5079/2017, prolatada em 19 de
dezembro de 2017, negou a suspensão cautelar da obra,
por ausência dos requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, conforme abaixo transcrito:

Recorrente: FORCA CONSTRUTORA LTDA - EPP

AGRAVO – NÃO CONHECER – APENSAR
EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de AGRAVO interposto pela empresa FORÇA CONSTRUTORA LTDA - EPP contra a Decisão n.
5079/2017, proferida pelo Plenário no processo n.
8267/2017, que indeferiu o pedido cautelar.
O processo principal cuida de Representação, formulada
pela agravante, contra possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria Municipal de Obras da Serra, relativamente às obras de construção de uma escola no bairro
Divinópolis. Na presente data, os autos encontram-se na
área técnica para análise dos esclarecimentos prestados
pelo responsável, após sua notiﬁcação.
www.tce.es.gov.br

DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1. 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;
1.3. Notiﬁcar o Sr. João Carlos Meneses, Secretário Municipal de Obras de Serra, para que, no prazo de 10 (dez)
dias, apresente esclarecimentos e documentos que entender pertinentes acerca dos fatos tratados na representação, em especial (a) cópia do processo administrativo que trata da rescisão unilateral do Contrato n.º
023/2016 (b) cópia do processo administrativo que trata
do Termo Aditivo N.º 01 do Contrato n.º 23/2016, inclusive cronograma, devendo ser encaminhadas, junto ao
Termo de Notiﬁcação, cópias da inicial da representação
e da Manifestação Técnica n.º 01573/2017-1;
1.4. Submeter o feito ao rito ordinário;
1.5.Cientiﬁcar a representante da presente decisão, nos
termos do art. 307, §7º, do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 – 45ª Sessão Ordinária
do Plenário.”
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Na Petição de Recurso n. 40/2018, protocolizada em 06
de fevereiro de 2018, o agravante questiona o indeferimento da cautelar, alegando que os requisitos autorizadores da medida de urgência foram preenchidos.
Ato contínuo, o Conselheiro Substituto Marco Antônio
da Silva emitiu a Decisão Monocrática n. 1033/2018, no
sentido de NÃO CONHECER do Agravo, em função da intempestividade, uma vez que a publicação do indeferimento teria ocorrido em 20 de dezembro de 2017.
No dia 18 de julho de 2018, a Secretaria Geral das Sessões (SGS) movimentou os autos para este Gabinete.

da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a
manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
O art. 170 da Lei Complementar n. 621/2012 exige que
a petição do Agravo seja instruída com cópia da decisão
impugnada, requisito justiﬁcável devido à tramitação
apartada dos autos:
Art. 170. A petição de agravo será dirigida diretamente
ao Relator e conterá a exposição do fato e do direito, as
razões de reforma da decisão e cópia da decisão agravada. [grifamos]

Antes de submeter a Decisão Monocrática ao colegiado,
devolvi o feito à SGS, para certiﬁcar o prazo de interposição do recurso, solicitando, ainda, que o processo fosse
encaminhado à SEGEX, para instrução.

No mesmo sentido, o art. 419, inciso III, da Resolução TC
n. 261/2013 também elenca o documento como conteúdo obrigatório da peça recursal:

No Despacho n. 37.071/2018, a SGS informou que a Decisão n. 5079/2017 foi publicada no Diário Eletrônico de
06 de fevereiro de 2018, mesma data da interposição do
recurso.

I - a fundamentação de fato e de direito;

Em seguida, o Núcleo de Controle Externo de Recursos
e Consultas (NRC) emitiu a Instrução Técnica de Recurso n. 222/2018, pugnando pelo NÃO CONHECIMENTO
do Agravo.

Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:
II - as razões de reforma da decisão;
III - cópia da decisão agravada;
IV - a notiﬁcação ou comunicação respectiva;

Observa-se no Doc. 05 que o Exmo. Conselheiro em
Substituição Marco Antônio da Silva, então Relator do
presente recurso, em atendimento ao disposto no art.
288, XVI, do RITCEES, exarou a Decisão Monocrática
1033/2018-1 no sentido de não conhecer do presente
Agravo em razão de intempestividade. Entretanto, instada pela Exma. Conselheira Relatora Márcia Jaccoud Freitas, certiﬁcou a Secretaria Geral das Sessões, através do
Despacho 37071/2018-1 (Doc. 07), a tempestividade do
recurso eis que interposto no prazo de 10 (dez) dias conferido pelo art. 415 do RITCEES.
Os requisitos atinentes à legitimidade, capacidade e interesse processual também se encontram presentes.
Quanto ao cabimento é necessário observar-se que o Recurso de Agravo, a teor do disposto no art. 415, caput, do
RITCEES, presta-se à impugnação de decisões interlocutórias e terminativas. Dessa forma, tendo em vista que o
presente expediente recursal foi oposto em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de medida cautelar tem-se que o recurso apresentado é cabível.

No entanto, deixou de cumprir o pressuposto de regularidade formal de juntada de cópia da decisão recorrida,
exigido nos artigos 170 da Lei Orgânica e 419, inciso III,
do Regimento Interno.

Desse modo, acompanho a área técnica e o Parquet pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo, em razão da irregularidade formal do recurso, conforme analisado na Instrução Técnica de Recurso n. 222/2018, que passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, segundo
transcrito:

No que tange à regularidade formal, requisito extrínseco
de admissibilidade que consiste na necessidade de o recorrente atender às formalidades especiﬁcadas na norma de regência para o processamento do recurso interposto, veriﬁca-se o seu não atendimento eis que a Agravante descumpriu o disposto nos incisos III do art. 419
do RITCEES (Res. TC 261/2013), bem como o preconizado na parte ﬁnal do art. 170 da Lei Complementar LC
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), ao não instruir a petição do Agravo com a cópia da decisão agravada. Vejamos
o que ditam estes preceitos:

O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 3626/2018,

“2 ANÁLISE PRELIMINAR

Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:

De acordo com a área técnica, o Agravo é tempestivo,
observando, ainda, os requisitos de admissibilidade relativos a cabimento, legitimidade, capacidade processual e
interesse processual.

V - a procuração outorgada pelo agravante, quando houver interveniência de procurador;
VI - cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia. [grifamos]

www.tce.es.gov.br
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[...]
III - cópia da decisão agravada;
[...]
--------------------------------------/ /------------------------------Art. 170. A petição de agravo será dirigida diretamente ao Relator e conterá a exposição do fato e do direito, as razões de reforma da decisão e cópia da decisão
agravada.
De se notar que o recurso de Agravo tem requisitos formais próprios, dentre eles a necessidade de que o Agravante carreie, em conjunto com a petição do recurso, a
cópia da decisão guerreada e cuja reforma pleiteia, conferindo-se precisão na análise de suas razões recursais.
Ao não proceder desta forma incidiu a ora Agravante em
desatendimento a requisito de procedibilidade e admissibilidade recursal deﬁnido, expressamente, na Lei Orgânica deste Tribunal (LC 621/2012) e em sua norma processual (RITCEES) restando patente o não cumprimento da regularidade formal, razão pela qual opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do presente Agravo interposto
pela sociedade empresária Força Construtora Ltda.
3 CONCLUSÃO
3.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:
3.1.1 pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso de Agravo
interposto pela sociedade empresária Força Construtora Ltda, tendo em vista o descumprimento de pressuposto processual de admissibilidade, atinente à regularidade formal, disposto nos artigos 419, III, do RITCEES e 170
da LC 621/2012.”
Por outro lado, a Decisão Monocrática n. 1033/2018 de-

terminou o NÃO CONHECIMENTO, fundamentando-se
na intempestividade recursal.

Plenário.

Entretanto, constata-se que o presente recurso é tempestivo, conforme atestaram a Secretaria Geral das Sessões, no Despacho n. 37.071/2018, e a área técnica, na
Instrução Técnica de Recurso n. 222/2018.

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

Por sua vez, o Regimento Interno atribui ao Relator a
competência para realizar o juízo de admissibilidade recursal, determinando, ainda, que a decisão singular pelo
Não Conhecimento seja referendada pelo Colegiado, na
forma dos artigos 395, parágrafo único, e 397, inciso IV.

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

Nestes termos, entendo que a Decisão Monocrática n.
1033/2018 deve ser submetida ao Colegiado, com a devida retiﬁcação de sua Fundamentação.
Ante exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora, em:

4. Especiﬁcação do quórum:

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

ACÓRDÃO TC-1331/2018 – PLENÁRIO

1.1 NÃO CONHECER do Agravo;

Processos: 05958/2018-8, 03439/2015-3

1.2 Após o trânsito em julgado, APENSAR os presentes
autos ao processo n. 8267/2017, na forma do art. 420,
parágrafo único, do Regimento Interno.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
www.tce.es.gov.br

UG: FAFIA - Faculdade de Filosoﬁa Ciências e Letras de
Alegre
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
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Recorrente: ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECIMENTO COMO PEDIDO DE REVISÃO – PROVIMENTO – REFORMAR
ACÓRDÃO TC 01236/2017-1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
REGULAR – DETERMINAÇÕES – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por
Rosane Maria Souza dos Santos, em face da Acórdão
TC 01236/2017-1, proferido nos autos do Processo TC
3439/2015. No suscitado acórdão, deliberou a Segunda Câmara da Corte pela irregularidade da prestação de
contas anual, referente ao exercício de 2014, da Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras de Alegre – FAFIA, sob
a responsabilidade da Sra. Rosane Maria Souza dos Santos, em razão da manutenção de indicativo de irregularidade pertinente à ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários com o INSS.
Por consequência, foi imputada sanção de multa à gestora, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de
expedidas determinações.
Em síntese, sustentou não ter sido responsável pelo encampamento dos débitos previdenciários da autarquia.
Arguiu que, conforme informação e documentos obtidos
junto à Agência da Receita Federal, a Prefeitura Municipal realizou o parcelamento dos débitos em data anterior à data de nomeação da recorrente, tendo, inclusive,
destinado montante do Fundo de Participação do Município de Alegre para adimplemento das parcelas.
Requereu, ao ﬁnal, o provimento do recurso para o ﬁm
de reformar o Acórdão TC 01236/2017-1 e, por consequ-

ência, considerar regulares as contas, com exoneração
das sanções impostas.
Por meio da Instrução Técnica de Recurso n.º
00245/2018-7, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC manifestou-se pelo conhecimento do expediente recursal como Pedido de Revisão. No
mérito, opinou pelo provimento do mesmo e, por consequência, pela reforma do Acórdão TC 01236/2017-1,
com regularidade das contas, exoneração da multa imputada, e expedição de recomendação e determinações.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 04116/2018-5, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, ratiﬁcou integralmente o opinamento
técnico, sugerindo conhecimento como Pedido de Revisão e seu provimento.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e ministerial, concluindo pelo conhecimento do
expediente recursal como Pedido de Revisão e pelo provimento do mesmo, com expedição de recomendação e
determinações, adotando como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica de Recurso n.º 00245/2018-7, abaixo transcritos:
“II - DOS PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE REVISÃO
Analisando as condições de admissibilidade do pedido,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Conforme exposto, o Acórdão TC 1236/2017 da Segunda Câmara (TC 3.439/2015) transitou em julgado em 3
de abril de 2018, considerando o disposto no art. 421,
parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno do TCEES, o
prazo para apresentação do Pedido de Revisão vence em
www.tce.es.gov.br

03.04.2020.
Assim, tendo sido o presente pedido protocolizado em
04/07/2018, tem-se que não se operou o transcurso do
prazo de dois anos contados do trânsito em julgado da
referida decisão, nos termos do artigo 171, da Lei Orgânica deste Tribunal – LOTCEES (LC nº 621/2012), de forma que o presente pleito é TEMPESTIVO.
Quanto ao cabimento, constata-se que o instrumento
utilizado está previsto no artigo 171, da Lei Complementar 621/2012, reproduzido abaixo:
Art. 171. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao Plenário, de natureza jurídica similar à da ação rescisória, sem
efeito suspensivo, apresentado uma só vez e por escrito
pelo responsável, pelo interessado, seus sucessores, ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado, e fundado:
I – em erro de cálculo nas contas;
II – em evidente violação literal de lei;
III – em falsidade ou insuﬁciência da prova produzida na
qual se tenha fundamentado o acórdão recorrido; (grifo nosso)
IV – na superveniência de documentos novos com eﬁcácia sobre a prova produzida.
Importante destacar, inicialmente, que o Pedido de Revisão, tal qual a Ação Rescisória no Processo Civil, busca
corrigir eventuais equívocos, só identiﬁcados posteriormente, que maculam o ato decisório e comprometem a
lisura da prestação jurisdicional. Não se presta a discutir a justiça da decisão proferida, nem a valoração ou interpretação, pelos julgadores, das provas dos autos. TraSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ta-se da identiﬁcação de um possível engano, que contaminou todo o julgamento e, exatamente por isso, deve ser reparado, ainda que já tenha ocorrido o trânsito
em julgado.

ção sumária própria do juízo de admissibilidade, que o
pleito se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 171,
incisos I e III da LC 621/2012, a ﬁm que se conheça do
presente Pedido de Revisão.

Assim, no Pedido de Revisão a questão conﬂituosa, ou
mérito, não coincide com a lide principal, porque não
mais se permite rediscutir os fatos e provas já debatidos
e sopesados quando do julgamento da causa. O cerne do
instrumento processual gira em torno da ocorrência de
um engano: pela ocorrência de erro de cálculo; pelo total desprezo à literalidade da lei; pela falsidade ou insuﬁciência dos documentos nos quais se fundamentou a decisão; e pela superveniência de documentos novos capazes de inﬂuenciar nas provas já consideradas.

III – DO MÉRITO

Também é a partir da possibilidade de ocorrência de
uma ou algumas das situações anteriormente descritas
que se veriﬁca a admissibilidade da peça revisional: se é
cabível e adequada à hipótese dos autos.
A responsável aﬁrma que não negociou e nem autorizou encampação de dívidas passivas da Faculdade de
Filosoﬁa Ciências e Letras de Alegre – FAFIA pela Prefeitura Municipal de Alegre, que a prefeitura é a mantenedora da FAFIA e não repassou qualquer recurso para a
manutenção da Autarquia, que procurou regularizar todas as pendências ﬁscais e jurídicas da IES (instituição de
ensino superior), e que de forma alguma poderia impedir que ocorresse ou se mantivesse a encampação de dívidas pela prefeitura municipal, já que no entendimento
da responsável e o da prefeitura a lei prevê o pagamento
pela mantenedora.
Mesmo não sendo apontado pela interessada o dispositivo legal em que se fundamenta o presente pedido, infere-se das argumentações apresentadas em uma cogni-

III.1 DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
Irregularidade recorrida:
Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários com o INSS (item 3.2.1 do RTC
327/2016)
Base legal: artigos 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art.
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e art.
15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990.
Conforme relatado, a Srª Rosane Maria Souza dos Santos, Diretora da Faculdade de Filosoﬁa Ciências e Letras
de Alegre (FAFIA) no exercício de 2014, peticionou em
14 de maio de 2018 justiﬁcativas/esclarecimentos visando afastar a irregularidade mantida no Acórdão TC
1236/2017 – Plenário (Processo TC 3439/2015 – apenso), tendo apresentado as seguintes argumentações (ﬂs.
2/4 do TC 5958/2018):
Apesar de a FAFIA estar enviando defesa em relação ao
Processo em referência, solicito, respeitosamente, que
acatem minhas argumentações já que novamente minha
gestão foi citada.
Assumimos a Direção da Autarquia em outubro do ano
de 2013, onde permanecemos até o ano de 2015, nos
deparamos com pendências daquele ano com INSS,
FGTS, PIS/PASEP, Imposto Sindical e outras que buscamos sanar até o ﬁnal do ano de 2014.Nesse interim ouvimos dizer que a Prefeitura havia encampado a dívida de
www.tce.es.gov.br

INSS dos anos anteriores da IES com base na Lei Federal
n° 12.810/2013 em seu “Art. 1° Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias[
.. .]” e Art. 3°:
Art. 3º A adesão ao parcelamento de que trata o art. 1º
desta Lei implica autorização pelo Estado, pelo Distrito
Federal ou pelo Município para a retenção, no FPE ou
no FPM, e repasse à União do valor correspondente às
obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no vencimento. (somente Prefeitura pode ter desconto de débitos de FPM, entendimento nosso).
Várias foram nossas investidas à Secretaria Municipal
de Finanças e à Receita Federal para saber o que havia
ocorrido com a dívida dos anos anteriores que sabíamos
existir mas que não conseguíamos negociar, até que em
2015 após idas e vindas a Agência da Receita que ﬁca em
outra cidade, conseguimos receber documentação sobre
o encampamento da dívida pela Prefeitura.
Sem desmerecer a avaliação de V. Senhorias e respeitando vossas decisões, solicito que revejam os pareceres
e penalidades a mim aplicadas, visto que não negociei
nem autorizei encanamento de dívidas pela Prefeitura
(mesmo sendo ela a mantenedora e sem repassar qualquer recursos para a manutenção da Autarquia), busquei
regularizar todas as pendências ﬁscais e jurídicas da IES,
ﬁz investimentos reduzi despesas e trabalhei para aumento de receitas e, como pode ser veriﬁcado por Vossas Senhorias, as prestações de contas, no que coube a
mim enquanto gestora da IES estão corretas, restando
esse encampamento que sequer participei e que, de forSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ma nenhuma, poderia impedir que ocorresse ou se mantivesse, já que o então Prefeito Municipal não nos permitia tal argumentação, que aliás não sabíamos que deveríamos fazer, já que no nosso entendimento e o da Prefeitura, a Lei prevê o pagamento pela mantenedora. Caso o então Prefeito o tenha feito de forma incorreta, porque os gestores da Autarquia é que devem ser penalizados, somos responsáveis pelo possível erro do Prefeito?
Ainda a título de compreensão argumento que já negociei e estou pagando multa referente ao ano de 2013
(que considero injusta, se é que tenho que ser penalizada, que o fosse pelo período que lá ﬁquei, ou seja, três
meses, cópia de minha nomeação ·anexa) e agora multa referente ao ano de 2014 e provavelmente receberei
referente ao ano de 2015, o que o meu salário não comporta, ﬁcando eu, que não tenho nenhuma pendência
ﬁscal e jurídica ou dívidas ou penalidades de qualquer
outra natureza, após anos de dedicação e buscando o
melhor para a IES, arcar com tantas penalidades que não
tenho como pagar e, ainda, risco de ter meu nome inscrito como inadimplente.
Em face ao acima exposto, espero receber a atenção e
resposta de V. Senhorias às minhas argumentações e,
ainda, ter atendido e esclarecido as irregularidades a
mim imputadas, colocando-me a disposição para posteriores informações que se ﬁzerem necessárias, até verbais se assim o requererem.

2.846.528,95.
Devidamente citada da irregularidade anteriormente tipiﬁcada, a responsável apresentou justiﬁcativas a este
Tribunal de Contas acompanhadas de provas documentais. Após análise concluiu a área técnica pela manutenção da irregularidade conforme consta na Instrução Técnica Conclusiva 2632/2017 (ﬂs. 353/358), in verbis:
[...]
Pelo exposto, considerando que o presente indicativo de
irregularidade já fora apontado no exercício de 2013 e
ainda permanece neste exercício, opina-se no sentido de
não acatar as justiﬁcativas apresentadas nem os ajustes
contábeis realizados e manter o presente indicativo de
irregularidade.
Em grau de recurso a gestora informa que assumiu a direção da Faculdade de Filosoﬁa Ciências e Letras de Alegre – FAFIA em outubro do ano de 2013 permanecendo
até o ano 2015, tendo se deparado ao assumir pendências da autarquia municipal com INSS, FGTS, PIS/PASEP,
Imposto Sindical e outras que buscou sanar até o ﬁnal do
exercício de 2014.
Segundo a responsável no decorrer da sua gestão, teve
conhecimento que a Prefeitura de Alegre havia encampado a dívida de INSS dos anos anteriores da Instituição
de Ensino Superior com amparo nos artigos 1º e 3º da Lei
Federal n° 12.810/2013 que dispõe:

III.2 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Artigo 1º da Lei 12.810/2013

Foi indicado no Relatório Técnico 327/2016 (TC
3.439/2015 em apenso) ausência de pagamento dos
parcelamentos de débitos previdenciários com o INSS.
Conforme evidenciado na tabela 06 do citado relatório
técnico, o saldo da dívida em 31/12/2014 totalizava R$

Art. 1º Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a
e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24
www.tce.es.gov.br

de julho de 1991, e às respectivas obrigações acessórias,
provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União,
ainda que em fase de execução ﬁscal já ajuizada, ou que
tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240
(duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à
União, ou em prestações equivalentes a 1% (um por cento) da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de menor prestação.
Artigo 3º da Lei 12.810/2013
Art. 3o A adesão ao parcelamento de que trata o art. 1o
desta Lei implica autorização pelo Estado, pelo Distrito
Federal ou pelo Município para a retenção, no FPE ou no
FPM, e repasse à União do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores
ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação,
no caso de não pagamento no vencimento.
Justiﬁca a recorrente que várias vezes foi à Secretaria
Municipal de Finanças de Alegre e à Receita Federal para
saber o que realmente havia ocorrido com a dívida dos
anos anteriores da FAFIA, até que em 2015 após diversas
vezes se dirigindo a Agência da Receita Federal em outra cidade, conseguiu receber documentação sobre a encampação da dívida pela Prefeitura de Alegre.
Observou-se que a gestora em resposta à citação apresentou para exame deste Tribunal de Contas os seguintes documentos: (ﬂs. 269/329 do TC 3439/2016 em
apenso): termo de conﬁssão assinado pelo prefeito PauSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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lo Lemos Barbosa, certidão negativa, onde consta que os
débitos previdenciários em questão foram incluídos no
pedido de parcelamento da Lei 12.810/2013 em nome
do município de Alegre.
A responsável aﬁrma que não negociou nem autorizou
encampação de dívidas pela Prefeitura de Alegre, que
buscou regularizar todas as pendências ﬁscais e jurídicas
da FAFIA, que as prestações de contas no que coube a
sua gestão estão corretas, restando a assunção de dívida que sequer participou e que, de forma nenhuma, poderia impedir que ocorresse ou se mantivesse. Consideram-se procedentes as argumentações da defesa, conforme será relatado a seguir.
De acordo com o Decreto nº 9.038/2013, acostado às ﬂs.
06 do TC 5.958/2018, a Senhora Rosane Maria Souza dos
Santos foi nomeada pro tempore para o cargo de Diretora da Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras de Alegre
– FAFIA em 03 de outubro de 2013.
Veriﬁcou-se que o pedido de parcelamento referente a
FAFIA - CNPJ 27.069.871/0001-18, juntado como meio
de prova pela gestora em resposta à citação (ﬂs. 271 do
TC 3439/2015 em apenso) foi assinado pelo Senhor Paulo Lemos Barbosa, prefeito municipal de Alegre em 27
de junho de 2013 e protocolado sob o no º 07.201.010/5623 na Secretaria da Receita Federal do Brasil em Cachoeiro – ES, em 13 de agosto de 2013, ou seja, em data anterior à nomeação da ex diretora da FAFIA, ocorrida
em 03 de outubro de 2013.
Considerando que o parcelamento de débitos previdenciários ora examinado foi protocolado pelo prefeito de
Alegre em data anterior (13/08/2013) à nomeação da
Senhora Rosane Maria Souza dos Santos (03/10/2013),
entende-se comprovado que a ex- diretora da FAFIA

não é responsável pela encampação de passivos previdenciários da Autarquia no exercício de 2013 pela Prefeitura de Alegre e também não é a responsável pela
negociação dos débitos previdenciários junto a Receita
Federal do Brasil, também no exercício de 2013.

cias contábeis da integralidade das baixas dos referidos
parcelamentos previdenciários – INSS no Balancete de
Veriﬁcação, no Balanço Patrimonial e Demonstrativo da
Dívida Fundada da FAFIA, conforme será relatado detalhadamente nesta instrução.

Quanto aos pagamentos dos parcelamentos de débitos
previdenciários com o INSS, constatou-se por meio do
documento “ Anexo II Pedido de Parcelamento” (ﬂs. 271
do TC 3439/2015), que o Município de Alegre- ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.174.101/0001-35, na pessoa do
seu representante legal, o Senhor Paulo Lemos Barbosa, requereu com base nos artigos 1º a 9º da Lei Federal
Nº 12.810, de 15 de maio de 2013, que o parcelamento dos débitos das contribuições sociais fossem quitados
por meio de parcelas a serem retidas do Fundo de Participação do Município de Alegre.

Destaca-se às ﬂs. 309 (TC 3439/2015 em apenso) instrumento de prova apresentado pela responsável das
contas anuais exercício 2014, quanto à situação de débitos previdenciários da FAFIA: Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos Previdenciários relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa com a União
em nome da Faculdade de Filosoﬁa e Letras de Alegre
inscrita no CNPJ nº 27.069.871/0001-18 emitida em
12/11/2014 pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da Secretaria da Receita Federal do Brasil e válida
até 11/05/2015.

De acordo com o Anexo III – Discriminação dos débitos
a parcelar (ﬂs. 272 do TC 3439/2015 em apenso), encaminhado à Receita Federal em 13/08/2013 juntamente
com o pedido de parcelamento (Anexo II), a dívida do
Município (incluindo débitos da FAFIA) com a União foi
dividida em 60 (sessenta parcelas), que seriam retidas
do FPM.
Embora as demonstrações contábeis da FAFIA no exercício de 2014, (Balanço Patrimonial 2014 e Demonstrativo da Dívida Fundada), registrassem uma dívida fundada
a pagar de R$ 2.846.528,95 em 31/12/2014, conforme
apontado no RTC 327/2016, não se pode aﬁrmar que
houve ausência de pagamento dos parcelamentos de
débitos previdenciários da FAFIA, tendo em vista que as
parcelas a serem pagas eram descontadas do Fundo de
Participação do Município de Alegre.
Ressalva-se na presente instrução a ausência de evidênwww.tce.es.gov.br

Com base nos números evidenciados na ITC 2632/2017,
ﬂs. 355/357 do TC 3439/2015 observou-se que a ex diretora da FAFIA não é responsável pela inadimplência das
contribuições previdenciárias que deram origem a dívida de R$ 2.846.528,95 apontada no RTC 327/2016, tendo em vista que a dívida fundada engloba créditos previdenciários referente ao período de 01/1999 à 05/2012,
conforme demonstrado a seguir:
[...]
Compulsando os documentos encaminhados pela defesa, observa-se ser possível identiﬁcar através das Consultas às Informações dos Créditos e Detalhamento Pedido de Parcelamento, o total aproximado do débito com
INSS, a ﬁm de contabilizar (em aplicação ao princípio da
prudência) as despesas que comprometerão as ﬁnanças
da autarquia, por diversos anos.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Fonte: ITC 2632/2017 (PCA 2014 TC 3439/2015)
Quanto as baixas contábeis dos débitos previdenciários
com o INSS, veriﬁcou-se que em resposta à citação desta
Corte de Contas a defendente justiﬁcou que a exclusão
do parcelamento de INSS inscrito no Balanço Geral do
exercício 2014, foi efetuado no exercício de 2015, tendo
em vista que os documentos de suporte contábeis foram
disponibilizados à Autarquia somente em 2015, conforme se veriﬁca pela transcrição a seguir: (ﬂs. 268/269 do
TC 3.439/2015)
A exclusão do parcelamento de INSS inscrito no Balanço
Geral do exercício 2014, foi efetuado somente no exercício de 2015, pois, para tal exclusão utilizamos Portarias
para regularizar as baixas, amparadas pelos documentos, que estamos apresentando em anexo, que, somente
foi encaminhado a esta Autarquia no exercício de 2015,
através da solicitação insistente da Faculdade, quando
em uma visita rotineira da Receita Federal, fomos avisados de tal acampamento de dívida feito pela PMA: (Anexo 2)
Para comprovar o alegado (transcrito acima) a responsável juntou às ﬂs.291/308 do TC 3.439/2015 (em apenso)
as portarias de cancelamentos de restos a pagar do credor INSS, tendo em vista que o débito previdenciário foi
encampado pela Prefeitura Municipal de Alegre, conforme pedido de parcelamento e autorização de débito em
conta da referida prefeitura por meio do FPM, comprovado por documentos juntados aos autos (Anexo 1 do
TC 3.439/2015 em apenso) anteriormente relatado nesta instrução.
Veriﬁca-se às ﬂs. 291/398 (TC 3.439/2015 em apenso)
evidências de baixas de valores devidos pela FAFIA ao
INSS no período de dezembro de 2008 à junho de 2013

no montante de 1.270.102,20, realizadas por meio das
seguintes portarias da FAFIA: Nº: 035/2015 no valor total de R$ 153.647,43, anulação de restos a pagar do INSS
dos meses janeiro a junho de 2013; Nº 36/2015 no valor
de R$ 378.928,92, anulação de restos a pagar do INSS
dos meses de janeiro a dezembro/2012; Nº 037/2015 no
valor total de R$ 416.728,25, anulação de restos a pagar
do INSS dos meses de janeiro a dezembro de 2011; Nº
38/2015 no valor de R$ 1.635,03, anulação de restos a
pagar do INSS do mês de dezembro/2009; Nº 039/2015
no valor total de R$ 782,29, anulação de restos a pagar
do INSS mês de dezembro de 2008; Nº 40/2015 no valor total de R$ 318.380,28, anulação de restos a pagar
do INSS dos meses de janeiro a dezembro de 2010. Também foram juntadas a relação dos empenhos cancelados e respectivos valores bem como, as notas de cancelamentos dos restos a pagar nos valores retro citados.
O Balancete de Veriﬁcação do Exercício de 2015 da FAFIA acostado às ﬂs. 337 (TC 3439/2015) demonstra na
conta 6329000000 – Outros Cancelamentos de Restos
a Pagar, inscrição e baixa de restos a pagar processados
no montante de R$ 1.270.201,20, conforme justiﬁcado
pela responsável.
Registra-se que o Balancete de Veriﬁcação – Exercício de 2015 (ﬂs. 333 do TC 3439/2015 em apenso) evidencia um Passivo Não Circulante no montante de R$
2.846.528,95 em 31/12/2014 (coluna saldo inicial), conforme apontado no Relatório Técnico 327/2016 (ﬂs. 356
do TC 3439/2015 em apenso). Veriﬁcou-se ainda que o
montante de R$ 2.846.528,95, referente a dívidas fundadas a pagar da Autarquia, está evidenciado no Demonstrativo da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei 432/64) da
FAFIA - Exercício de 2014 (ﬂs. 32 do TC 3439/2015 em
www.tce.es.gov.br

apenso).
Ressalva-se que os números evidenciados no Demonstrativo da Dívida Fundada da FAFIA - Exercício de 2014 (ﬂs.
32 do TC 3439/2015 em apenso) e no Balancete de Veriﬁcação – Exercício de 2015, não demonstram claramente
que toda dívida fundada da FAFIA (R$ 2.846.528,95) se
refere especiﬁcamente a parcelamentos de débitos previdenciários conforme apontado no RTC 327/2016 (ﬂs.
353 do TC 3439/2015 em apenso).
Veriﬁcou-se que o Passivo Não Circulante (coluna saldo
inicial) apresenta a seguinte composição em 31/12/2014
(ﬂs. 333 do TC 3439/2015 em apenso): R$ 168.186,60 registrado na conta contábil 221410100000 “contribuições
previdenciárias débito parcelado”; R$ 1.772.042,09 registrado na conta 224139900000 “outros tributos e contribuições federais a recolher” e R$ 906.300,26 registrado na conta 224320100000 tributos municipais renegociados (obrigações ﬁscais a longo prazo com os municípios – INTRA OFSS).
Desta forma, infere-se dos números evidenciados no Demonstrativo da Dívida Fundada – Exercício de 2014 e do
Balancete de Veriﬁcação 2015 (coluna saldo inicial) apresentado pela defesa em resposta à citação, que o saldo
a pagar em 31/12/2014 com parcelamentos de débitos
previdenciários com a União totaliza R$ 1.940.228,69
(R$ 168.186,60 + R$ 1.772.042,09).
Constatou-se que o Balancete de Veriﬁcação apresentado pela responsável (ﬂs 333 do TC 3439/16) demonstra na conta 221410100000 – contribuições previdenciárias – débito parcelado (conta de natureza patrimonial), que no exercício de 2015 foram baixados apenas
R$ 168.186,60. Dessa forma, o valor debitado/baixado
em contas de natureza patrimonial não registra a totaSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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lidade dos R$ 1.270.201,20 de débitos previdenciários
(INSS) justiﬁcados pela defesa como cancelamentos de
restos a pagar processados em razão de encampação da
dívida pela Prefeitura de Alegre no exercício de 2013.

Balanço Patrimonial e no Demonstrativo da Dívida Fundada, os valores exatos e totais das inscrições e baixas
dos parcelamentos previdenciários realizados pela FAFIA.

quia, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à ﬁnalidade pública, impondo-se a sua
glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o
resultado obtido.

No que pese as contas de natureza patrimonial evidenciadas nas demonstrações contábeis disponíveis nos autos não evidenciarem a totalidade das baixas dos parcelamento de débitos previdenciários com o INSS justiﬁcadas pela defesa, entendemos que a responsável não
deu causa a encampação de dívidas passivas (parcelamentos de débitos previdenciários - INSS da FAFIA) pela
Prefeitura Municipal de Alegre e também não deu causa aos parcelamentos de débitos previdenciários, que
eram retidos mensalmente do FPM do Município de
Alegre por um período de 60 meses, realizado pela Prefeitura Municipal de Alegre com a Receita Federal do
Brasil em 13/08/2013, considerando que nomeação da
gestora para o cargo de Diretora da FAFIA ocorreu em
03/10/2013.

V CONCLUSÃO

Sugere-se ainda recomendar ao gestor atual da FAFIA:

Ante o exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO do Pedido de Revisão em apreço, uma vez presentes os pressupostos genéricos e especíﬁcos, com fulcro na previsão
do art.171, incisos I e III, da Lei Complementar 621/2012,
e, no MÉRITO, pela PROCEDÊNCIA, sugerindo a reforma
do Acórdão 1236/2017 – Segunda Câmara e a REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual da Faculdade de
Filosoﬁa, Ciências e Letras de Alegre, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Roseane
Maria Souza dos Santos, nos termos do artigo 84, inciso I da LC 621/2012, sem prejuízo das determinações ao
atual gestor da FAFIA no que tange as alíneas a.1 e a.2
do Acórdão 1236/2017 da Segunda Câmara, a seguir reproduzidas.

Que adote as providências para que sejam evidenciadas com transparência e em contas especíﬁcas de contribuições previdenciários – INSS, no Balancete de Veriﬁcação, no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo da
Dívida Fundada, os valores exatos e integrais das inscrições e baixas dos parcelamentos previdenciários realizados pela FAFIA”.

Face todo o exposto, somos pelo afastamento da presente irregularidade, pela não aplicação da penalidade de multa à responsável e pela reforma do Acórdão
TC 1236/2017 – Segunda Câmara, sugerindo respeitosamente a esta Corte de Contas a REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual da Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras de Alegre, referente ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade da Sra. Roseane Maria Souza dos
Santos.

a.1) adote as providências necessárias para a APURAÇÃO
e o REGISTRO CONTÁBIL de todas as suas dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, especialmente
o montante incluído no parcelamento de que tratam os
arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013, e que realize o PAGAMENTO À Prefeitura da parte que lhe cabe no referido parcelamento, através de suas dotações orçamentárias; (grifo nosso)

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

Sugere-se ainda recomendar ao gestor atual para que a
FAFIA
Adote as providências para que sejam evidenciadas com
transparência em contas especíﬁcas de contribuições
previdenciários – INSS, no Balancete de Veriﬁcação, no

a.2) adote as medidas administrativas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a ﬁm de apurar a
totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios de 1999 a 2014, bem como a
responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do autarwww.tce.es.gov.br

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO

1.1 CONHECER o expediente recursal como Pedido de
Revisão;
1.2 DAR PROVIMENTO ao Pedido de Revisão, para reformar o Acórdão TC 01236/2017-1 e julgar REGULAR a
Prestação de Contas Anual da Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras de Alegre – FAFIA, referente ao exercício
de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Roseane Maria
Souza dos Santos;
1.3 DETERMINAR o atual gestor que:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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1.3.1. Adote as providências necessárias para a APURAÇÃO e o REGISTRO CONTÁBIL de todas as suas dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, especialmente o montante incluído no parcelamento de que tratam
os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013, e que realize o PAGAMENTO À Prefeitura da parte que lhe cabe no referido
parcelamento, através de suas dotações orçamentárias;
1.3.2. Adote as medidas administrativas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a ﬁm de apurar a
totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios de 1999 a 2014, bem como a
responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do autarquia, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à ﬁnalidade pública, impondo-se a sua
glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o
resultado obtido.
1.4 RECOMENDAR ao atual gestor que adote as providências para que sejam evidenciadas com transparência e em contas especíﬁcas de contribuições previdenciários – INSS, no Balancete de Veriﬁcação, no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo da Dívida Fundada, os valores exatos e integrais das inscrições e baixas dos parcelamentos previdenciários realizados pela FAFIA;
1.5 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-Presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodri-

go Coelho do Carmo.

CAR – ARQUIVAR

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

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

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

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, denunciando supostas irregularidades na contratação, por inexigibilidade de licitação de show dos artistas Marcelinho de Lima
e Camargo, materializada no Contrato n.º 488/2013, pela Prefeitura Municipal de Linhares, sob a responsabilidade da Sra. Talma Gama Curto, então Secretária Municipal de Esporte e Lazer.

ACÓRDÃO TC-1332/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06084/2018-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Representante: Membros do Ministério Público Estadual (ES, EDER PONTES DA SILVA, GRAZIELLA MARIA DEPRÁ
BITTENCOURT GADELHA)
Responsável: TALMA GAMA CURTO
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CIENTIFIwww.tce.es.gov.br

Requereu, ao ﬁnal, a apuração das eventuais irregularidades.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02942/2018-6, opinou
pelo não conhecimento e consequente arquivamento
da representação, por entender que a mesma não se encontra acompanhada de indícios de prova das irregularidades elencadas pelo representante.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 04069/2018-4, de
lavra do Procurador Luciano Vieira, opinando pelo não
conhecimento e arquivamento da representação, destacando que não foi possível, pelo menos no momento, detectar qualquer irregularidade na contratação celebrada pela Prefeitura de Linhares no ano de 2013.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca do não conhecimento e arquivamento da representação. Adoto como razões de
decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Instrução Técnica Conclusiva n.º 02942/2018-6, abaixo
transcritos:
“2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILDADE
Preliminarmente, é preciso destacar que os membros do
Ministério Público possuem legitimidade para representar perante esta Corte de Contas, nos termos do art. 182,
inciso II, do Regimento Interno do TCEES, aplicando-se a
tais representações, no que couber, as normas relativas
à denúncia.
No entanto, para que a representação seja conhecida,
necessário se faz o atendimento dos requisitos de admissibilidade constantes do art. 177 do Regimento Interno
do TCEES, que assim estabelece:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Pois bem. Os requisitos extrínsecos são aqueles que se
referem às formalidades processuais, permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão descritos nos incisos I a V. Veriﬁca-se que os requisitos elencados acima restam cumpridos, com exceção do inciso II e III, o que por si só enseja decisão pelo
não recebimento da presente denúncia.

Quanto ao item “conter informações sobre o fato”, a
douta Promotora de Justiça se limitou a relatar, de forma
genérica, nas palavras que seguem:
“supostas irregularidades no que diz respeito à contratação, por inexigibilidade de licitação, de show da
banda “Marcelinho de Lima e Camargo” – Contrato n°
488/2013, pelo Município de Linhares”
Em sua peça, não demonstra de forma clara quais seriam
os supostos fatos ensejadores de irregularidade no processo de dispensa de licitação para contratação de uma
banda de música. A simples conduta do município de ter
realizado uma contratação por inexigibilidade de licitação não traz consigo a mácula da suspeição do feito, haja vista que é perfeitamente cabível segundo o ordenamento jurídico, mais precisamente no artigo 25, inciso
III, da Lei 8.666/93:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
III - para contratação de proﬁssional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.

marca de Pará de Minas/MG à 4ª Promotoria de Justiça
Cível de Linhares, cópia de um Termo de Declaração da
pessoa de Wilson Ferreira de Almeida (ﬂs. 10/12, 03-Peça Complementar 11989/2018), o qual informe que o Sr.
Júlio Campolina Varques estaria utilizando indevidamente a empresa do declarante, inclusive falsiﬁcando assinaturas do primeiro em contratos de shows com prefeituras, ao passo que um desses shows teria sido contratado
pela Prefeitura Municipal de Linhares/ES.
Todavia, não há nos autos qualquer informação que corrobore com a declaração dada pelo Sr. Wilson Ferreira
de Almeida, nem o desfecho ﬁnal da apuração levada a
efeito pela Promotoria de Justiça da Comarca de Pará de
Minas/MG”.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO

No que tange as circunstancias e os elementos de convicção, assim prescreve:

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

“cópia integral dos processos e contratações referentes
ao Contrato n° 488/2013”

1.2 CIENTIFICAR a representante;

1.1 NÃO CONHECER da Representação;

(c.1) a inobservância ao artigo 31 da Lei 8.666/93.

1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Analisando a documentação acostada aos autos na peça
03-Peça Complementar-11989/2018-1, veriﬁca-se que
foi encaminhado pela 1ª Promotoria de Justiça da co-

2. Unânime.

www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

221

ATOS DO PLENÁRIO

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

para o retorno do questionário preenchido ao TCEES;

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

Responsável: JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA

Envio, junto com a cópia desta Manifestação, do questionário constante no Apêndice 450/2017.

FISCALIZAÇÃO LEVANTAMENTO – INCLUIR PONTOS NO
PAF 2019 – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR

Devidamente citado, o responsável apresentou resposta
tempestivamente (Peça Complementar 10598/2018).

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

A partir destes documentos, o Núcleo de Regimes Especiais – NRE elaborou o Relatório de Levantamento nº
03/2018, sugerindo inclusão no PAF e realização de determinação, o que foi acolhido na Instrução Técnica Conclusiva 3441/2018 e no Parecer do Ministério Público Especial de Contas (Parecer 5554/2018).

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

ACÓRDÃO TC-1742/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06483/2017-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
UGs: SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência, SEDES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

RELATÓRIO
Tratam os autos de ﬁscalização, na modalidade levantamento, cujo objetivo foi veriﬁcar a existência e quantiﬁcar todas as concessões de serviços públicos e parcerias
público-privadas (PPPs), em execução ou em fase preliminar de elaboração (antes do lançamento do edital),
existentes no âmbito do Governo do Estado do Espírito Santo, de forma a municiar o Núcleo de Regimes Especiais (NRE) de amplo conhecimento acerca do objeto,
bem como permitir um melhor planejamento das ações
do NRE.
Por meio da Decisão Monocrática 142/2018, foi realizada a notiﬁcação do responsável para que encaminhasse a este Tribunal o questionário constante do Apêndice 450/2017 dos presentes autos, o qual apresentou suas informações (Resposta de Comunicação 275/2018).
Mediante a Manifestação Técnica 462/2018, a área técnica concluiu com as seguintes propostas de encaminhamento:
Expedir, com fulcro no art. 358, II, do Regimento Interno
do TCEES (aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013), COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA para que
o Secretário de Estado de Controle e Transparência apresente as informações solicitadas no questionário anexo,
em prazo de 5 dias após o recebimento da comunicação,
www.tce.es.gov.br

Vieram-me os autos.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório de Levantamento 03/2018, abaixo transcrito:
5. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Dadas as informações constantes nesse Relatório, é possível constatar a vultosa materialidade e a elevada complexidade dos projetos apresentados, o que leva a necessidade de algum tipo de atuação em quase a totalidade
dos projetos.
No caso dos projetos em execução, os maiores riscos
identiﬁcados referem-se ao não atendimento de parâmetros de qualidade exigidos, e que foram preciﬁcados,
e também na realização de revisões do equilíbrio ecoSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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nômico ﬁnanceiro que não representem a realidade dos
eventos ocorridos.
Assim, foi identiﬁcada a necessidade de ﬁscalização dos
seguintes projetos (apresentados na ordem do maior para o menor risco):
Ampliação da rede “Faça Fácil”;
Concessão para exploração do transporte coletivo intermunicipal (Transcol)
Coleta e tratamento de esgotamento sanitário do Município da Serra;
Coleta e tratamento de esgotamento sanitário do Município de Vila Velha;
Concessão da Rodovia do Sol
Deve ser destacado que os itens “i” e “iii” desse rol já
constam no Plano Anual de Fiscalização (PAF) deste ano.
Em relação à concessão para exploração do transporte
de passageiros intermunicipal da Grande Vitória, item
“ii”, o mesmo já foi objeto de ﬁscalizações, Processos TC
1216/2017 e 1433/2018, as quais foram determinadas
pelo Acórdão TC 1226/2016-Plenário.
O mesmo Acórdão determinou também a realização de
auditoria em eventual revisão do equilíbrio econômico
ﬁnanceiro que vier a ocorrer no contrato. Tal fato ainda não ocorreu, porém, já foi solicitado no Processo TC
1433/2018 o envio da documentação no momento da
ocorrência do evento. Por tal motivo, esta ﬁscalização
não consta na proposta de encaminhamento deste Relatório, porém, ressalta-se a necessidade de sua realização.
Por ﬁm, em relação à Concessão da Rodovia do Sol, esta já foi objeto de ﬁscalização, Processo TC 5591/2013,

o qual está em fase de julgamento. Dessa forma, a análise acerca da necessidade de outras ﬁscalizações neste
objeto vai depender da decisão ﬁnal tomada após o julgamento.

ais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, VOTO no sentido de propor que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto à sua consideração.

Quanto aos projetos em fase de elaboração, os riscos
mais relevantes referem-se à elaboração de estudos de
viabilidade econômico ﬁnanceira com impropriedades,
como, por exemplo, a inclusão de itens desnecessários;
escolha de modelo do serviço caro e defasado, bem como a preciﬁcação de elementos que compõem a planilha em valores/percentuais superiores aos usualmente
praticados.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Como não há garantia que todos os projetos elencados
terão prosseguimento, o ideal é que a necessidade de
ﬁscalização seja avaliada em uma fase em que o projeto
esteja mais maduro, qual seja, após a conclusão do edital, porém, antes da realização da licitação.
Desta forma, propõe-se as seguintes propostas de encaminhamento:
Inclusão, no PAF de 2019, de realização de auditoria no
contrato de concessão do serviço de coleta e tratamento de esgotamento sanitário do Município de Vila Velha;
Determinação ao órgão central de controle interno do
Governo do Estado (Secont), bem como para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, para que sejam enviados, para análise desta Corte de Contas, com antecedência mínima de 90 dias antes da publicação do edital,
os processos licitatórios, bem como os estudos de viabilidade econômico ﬁnanceira realizados, de todas as Concessões e PPPs que vierem a ser licitadas pelo Estado do
Espírito Santo.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuwww.tce.es.gov.br

Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 INCLUIR, no PAF de 2019, a realização de auditoria
no contrato de concessão do serviço de coleta e tratamento de esgotamento sanitário do Município de Vila
Velha;
1.2 DETERMINAR ao órgão central de controle interno
do Governo do Estado (Secont), bem como para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, para que sejam enviados, para análise desta Corte de Contas, com antecedência mínima de 90 dias antes da publicação do edital,
os processos licitatórios, bem como os estudos de viabilidade econômico ﬁnanceira realizados, de todas as Concessões e PPPs que vierem a ser licitadas pelo Estado do
Espírito Santo;
1.3 Após o trânsito em julgado, arquivar dos presentes
autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (preSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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sidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1607/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Processo: 06827/2016-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JOADIR LOURENCO MARQUES
Procurador: EDUARDO BISSOLI MEIRA (OAB: 16901-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Trata-se da Prestação de Contas Anual (Gestão) da PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
JOADIR LOURENÇO MARQUES.
Com base no Relatório Técnico n.º 191/2017-6 (ﬂs.
07/19) e na Instrução Técnica Inicial n.º 266/2017www.tce.es.gov.br

1 (ﬂs. 23/24), foi proferida a Decisão Monocrática n.º
944/2017-3 (ﬂs. 26/27), por meio da qual o senhor Joadir Lourenço Marques foi citado para justiﬁcar os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.2.1 – Ausência de inventário de bens móveis e imóveis com conteúdo mínimo regulamentado pela IN
34/2015;
3.3.1 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a Prestação de Contas Anual.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justiﬁcativa às ﬂs. 33/40, colacionando documentação de apoio (ﬂs. 41/53).
Novamente instada a se manifestar, a SecexContas,
na Instrução Técnica Conclusiva n.º 4270/2017-4 (ﬂs.
58/66), entendeu pelo afastamento da irregularidade
elencada no item 3.3.1 (Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual) do Relatório Técnico n.º 191/2017-6, eis que o gestor adotou
as medidas visando estruturar o sistema de controle do
município e, conforme pontuado pelo gestor, houve manifestação do órgão de controle interno sobre as contas
em análise.
Já quanto à irregularidade evidenciada no item 3.2.2.1
(Ausência de inventário de bens móveis e imóveis com
conteúdo mínimo regulamentado pela IN 34/2015) do
Relatório Técnico n.º 191/2017-6, opinou pela sua manutenção. Entretanto, considerando que houve a adoção, por parte do gestor, das medidas necessárias ao
acerto da irregularidade apontada, sugeriu que a mesma
seja relevada, em face da ausência de dano injustiﬁcado
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ao erário, concluindo pela Regularidade com Ressalvas
das contas, conforme segue:

Fundamentação legal: art. 96 c/c 94 da Lei 4.320/64, art.
7º da IN TC 34/2015.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (gestão), exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/2013 e alterações posteriores.

De acordo com o RT 191/2017, veriﬁcou-se que não foram encaminhados os arquivos correspondentes aos inventários de bens móveis e imóveis, respectivamente
02_INVMOV-60.pdf e 02_INVIMO_66.pdf, em que pese
o gestor ter sido notiﬁcado nesse sentido.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas do Senhor Joadir Lourenço Marques,
ordenador de despesas no exercício ﬁnanceiro de 2015,
na forma do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, em
face da manutenção do seguinte indicativo de irregularidade:
3.2.2.1 – Ausência de inventário de bens móveis e imóveis com conteúdo mínimo regulamentado pela IN
34/2015 (item 3.2.2.1 do RT 191/2017 e 2.1 desta Instrução)
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de
ﬂ. 70, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da
Silva, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela
regularidade com ressalvas das contas.
É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva n.º 4270/2017-4, abaixo transcritos:
Ausência de inventário de bens móveis e imóveis com
conteúdo mínimo regulamentado pela IN 34/2015 (item
3.2.2.1 do RT 191/2017).

JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Em 15/06/2016 a Secretaria de Finanças informou a este
Tribunal a ausência de envio dos arquivos correspondentes aos inventários de bens móveis e imóveis, respectivamente 02_INVMOV-60.pdf e 02_INVIMO_66.pdf.
Diante da ausência dos arquivos na Prestação de Contas Anual, este Egrégio Tribunal encaminhou Notiﬁcação
Eletrônica, sendo informado pelo órgão municipal que o
Departamento de Patrimônio estava em fase de conclusão do referido relatório, motivo pelo qual não pode o
mesmo ser enviado.
É de conhecimento público e geral que os Município Capixabas, assim como no restante do País estão sofrendo
com a constante queda de arrecadação, o que reﬂete diretamente na folha de pagamento, levando aos gestores
Municipais a tomarem medidas para a redução do índice
de gastos com pessoal.
Em relação ao Município de Laranja da Terra, mencionados fatos foram explicitamente demonstrados nos autos
do Processo TC nº 3786/2016, o qual teve todas os indícios de irregularidades afastados com base em parecer tanto da Câmara Técnica, quanto pelo MP de Contas.
www.tce.es.gov.br

Diante do elevado índice de gastos com pessoal, o responsável foi obrigado a tomar medidas para a redução
do índice, como a exoneração de servidores, o que consequentemente ocasionou o acúmulo de funções por
partes de alguns setores da administração pública, em
especial pela Secretaria de Administração, responsável
pela Comissão de Almoxarifado e Patrimônio, conforme
informação abaixo:
Diante do quadro crítico, a Comissão contou praticamente com apenas três servidores, sendo que estes possuíam outras funções além das já existentes na comissão,
sendo que o gestor responsável estava impossibilitado
de contratar servidores para a área, diante do elevado
índice na folha.
Ademais, conforme documentos que instruem a presente justiﬁcativa, o Prefeitura teve suspenso pela Justiça Estadual, Processo Seletivo para contratação de vários proﬁssionais, o que agravou ainda mais o quadro.
Contudo, mesmo diante da impossibilidade de envio
dentro do prazo legal, insta frisar que os arquivos constaram na prestação de contas 2016, encaminhada em
março de 2017, o que demonstra a total boa-fé do responsável.
Da mesma forma, conforme proposta de encaminhamento constante do Relatório Técnico, o responsável
apresenta os arquivos referentes ao patrimônio dos bens
móveis e imóveis, porém já inclusos os dados referentes
ao exercício ﬁnanceiro de 2016 para a apreciação deste
Egrégio Tribunal.
No que concerne à diferença entre os valores apresentados no balanço patrimonial e no inventário de bens imóveis, convém destacar que na medida em que a comissão
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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realizava o inventário, veriﬁcou-se que alguns bens ainda estavam integrando ao Patrimônio da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, Unidade Gestora onde encontrava-se a Secretaria Municipal de Saúde. Diante disto houve a necessidade de transferir estes bens para a
nova Unidade Gestora criada, e conforme entendimento
da Comissão reclassiﬁcar os bens. Devido a isso algumas
contas sofreram alterações nos saldos.
Veriﬁcou-se que a perda de valor, foi devido a reclassiﬁcação entre contas gerando um remanejamento de saldo e as transferências feitas para a UG Fundo Municipal
de Saúde de Laranja da Terra.
Em relação ao inventário de bens móveis, a Comissão veriﬁcou que existiam bens incorporados no Patrimônio da
Prefeitura que deveriam ser transferidos para a UG Fundo Municipal de Saúde. Da Mesma forma alguns bens
deveriam ser inutilizados pois encontravam-se inservíveis e conforme entendimento da Comissão, reclassiﬁcar
alguns bens. Devido a isso algumas contas sofreram alterações nos saldos:
Novamente, veriﬁcou-se que a perda de valor foi devido a reclassiﬁcação entre contas gerando um remanejamento de saldo e as transferências feitas para a UG Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra.
Desta forma, diante da apresentação dos inventários,
bem como da explicação detalhada da diferença apurada no balanço ﬁnanceiro e dos inventários, requer o
afastamento do indício de irregularidade, conforme fundamentação oportuna.
A documentação de suporte para esta irregularidade está acostada às folhas 52/53.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou
êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 191/2017, o inventário de bens móveis e bens imóveis apresentados pelo gestor não continha os elementos mínimos disciplinados na IN 34/2015.
Em sua defesa, o gestor alegou que o reduzido quadro
de pessoal do município impossibilitou o encerramento
do processo de inventário dos bens da municipalidade.
Aduziu, ainda, que o balanço patrimonial do exercício ﬁnanceiro seguinte (2016) estava compatível com os respectivos inventários, posto que estes já haviam sido concluídos.
Antes de adentrarmos no mérito deste indicativo, vamos revisitar a legislação aplicável ao tema, no âmbito do TCEES. De acordo com a IN 36, de 23 de fevereiro de 2016, os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e
aos municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548,
de 24 de setembro de 2015, passarão a viger de acordo com o Anexo Único da referida Instrução Normativa.
Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único,
o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis
e em almoxarifado é até 31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir
de 01.01.2019 no âmbito municipal.
Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios evidenciarem os bens que já
foram inventariados e, por isso, devem compor o ativo
imobilizado do ente. No caso em concreto, temos que o
www.tce.es.gov.br

município de Laranja da Terra apresentou uma situação
de descontrole dos seus ativos.
Quanto à alegação de que houve acerto desta inconsistência no exercício ﬁnanceiros subsequente, essa informação procede. Nos termos do processo TC 5.153/2017,
que trata da PCA Gestão do Chefe do Poder Executivo do
município de Laranja da Terra, veriﬁcamos que os inventários dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado foram encaminhados e estão compatíveis com o balanço
patrimonial.
Assim, entendemos que este fato é de natureza grave,
e, portanto, deverá ser considerado no julgamento dos
atos de gestão do prefeito. Nesse sentido, vimos opinar
no sentido de seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no item 3.2.2.1 do RT 191/2017.
Em que pese tal opinamento, temos que reconhecer que
houve a adoção, por parte do gestor, das medidas necessárias ao acerto da irregularidade apontada. Nesse sentido e, considerando o disposto no artigo 162 da Resolução TC 261/2013, vimos sugerir que seja relevada a irregularidade mantida, em face da ausência de dano injustiﬁcado ao erário.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual. (item 3.3.1 do RT 191/2017).
Base Legal: artigo 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, artigo 5º da Resolução TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015
Ficou constatado que não foi realizada a análise da prestação de contas por parte do controle interno municipal.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Consta do Relatório Técnico trecho do parecer emitido
pela Unidade Central de Controle Interno - UCCI, onde
a mesma demonstra a ausência de proﬁssional técnico
contábil para a análise do PCA.

a UCCI ainda estava em fase de implantação, tendo sido cumpridas todas as etapas do programa de implantação do sistema de controle interno no Município de Laranja da Terra.

Desta forma, a área técnica entendeu que o gestor não
tomou as medidas administrativas para a contratação de
proﬁssional habilitado, bem como não encaminhou em
tempo hábil, os relatórios da PCA para a UCCI para emissão do parecer.

Convém destacar que o edital nº 001/2016 referente ao
concurso público realizado pelo ente municipal possuiu
uma vaga de auditor de controle interno e duas para contador, com a ﬁnalidade de compor a equipe da UCCI, no
entanto, conforme relatado anteriormente, não foi possível a contratação antes do envio da presente prestação
de contas, tendo em vista que o resultado ﬁnal somente fora publicado em 18 de novembro de 2016 (informações disponíveis em http://fucam.org.br/#[AbreEmDIV]
ajax.asp?link=indep&id=138)

No que concerne a contratação de proﬁssional da área
contábil, a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra publicou edital de processo seletivo (01/2015) para a contratação de Contador conforme arquivos anexos.
No entanto, por força de decisão judicial nos autos do
processo tombado sob o nº 0000049-28.2015.8.08.0063,
a Justiça determinou a suspensão do processo seletivo.
Diante do quadro fático, o ente municipal iniciou os preparativos para a realização de concurso público, no entanto, conforme apontado no item anterior, o elevado
índice com gastos de pessoal não permitia a contratação
de mais servidores. Ademais, por questões burocráticas
e legais, o concurso público somente foi realizado no ﬁnal do exercício ﬁnanceiro de 2016, período posterior ao
envio da presente prestação de contas.

O art. 5ª da Resolução TCEES nº 227/2011 prevê a possibilidade de rejeição das contas na hipótese da inexistência de parecer e de pronunciamento da UCCI sobre o
PCA, o que não ocorreu no presente caso.
A documentação de suporte para esta irregularidade está acostada às folhas 42/51.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.

Contudo, insta frisar que o PCA fora entregue a UCCI antes de seu envio à este Tribunal, tendo o Controlador Geral emitido parecer sobre as contas públicas.

De acordo com o RT 191/2017, veriﬁcou-se que não foi
emitido parecer do órgão de controle interno sobre as
contas apresentadas pelo gestor.

A não entrega dentro do prazo estipulado da IN SCI nº
002/2013, não acarretou prejuízo à análise do PCA, que
conforme já demonstrado, passou pelo crivo do Controlador Geral.

Em sua defesa, a gestor alegou que a unidade de controle interno do município de Laranja da Terra ainda está em fase de estruturação. Aﬁrmou que no ano civil de
2015 um processo seletivo com vagas para esta área foi
suspenso pela justiça e, nesse sentido, somente no ﬁnal

Conforme ressalva apresentada no parecer conclusivo,
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do ano civil de 2016 ﬁnalizou-se o devido concurso público.
Aduziu, por ﬁm, que mesmo ante a falta de estrutura
adequada, o órgão de controle de interno manifestou-se
sobre as contas do exercício de 2015, ainda que com algumas ressalvas sobre determinados pontos de controle.
Compulsando os documentos anteriormente apresentados, bem como as justiﬁcativas em sede de análise conclusiva, entendemos que o gestor adotou as medidas visando estruturar o sistema de controle do município de
Laranja da Terra. Ademais, conforme pontuado pelo gestor, houve manifestação do órgão de controle interno sobre as contas em análise e, atualmente, existem candidatos aprovados em concurso público para ocuparem os
cargos da estrutura daquele órgão.
Face ao todo exposto, não vislumbramos embaraçamento ao funcionamento do controle interno municipal, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.3.1 do RT
191/2017.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
Em 06 de novembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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rito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor JOADIR LOURENÇO MARQUES,
dando-lhe quitação

ACÓRDÃO TC-1665/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04939/2016-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Irupi
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

1.2. Arquivar, após o trânsito em julgado.

Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 06/12/2017 - 42ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual (Gestão) da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI, referente ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do senhor CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK.
Com base no Relatório Técnico n.º 135/2017-2 (ﬂs.
07/16) e na Instrução Técnica Inicial n.º 213/20179 (ﬂs. 17/18), foi proferida a Decisão Monocrática n.º
947/2017-7 (ﬂs. 20/21), por meio da qual o senhor Carlos Henrique Emerick Storck foi citado para justiﬁcar os
seguintes indícios de irregularidade:
3.3.1 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a Prestação de Contas Anual.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justiﬁcativa às ﬂs. 27/48.
A SecexContas, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 4362/2017-2 (ﬂs. 53/56), opinou pela Regularidade com Ressalvas das presentes contas, conforme segue:
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
www.tce.es.gov.br

Prefeitura Municipal de Irupi, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange o aspecto técnico –contábil, opina-se
pela REGULARES COM RESSALVA da presente Prestação de Contas, na forma do art. 84 da lei complementar
621/2012, em função do item 2.1 deste relatório.
Item 2.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a prestação de contas anual (item 3.3.1 do RT 135/2017)
Sugerimos ainda, a esta Corte de Contas determinar ao
atual gestor o integral cumprimento da regulamentação
pertinente ao controle interno, especialmente quanto à
Resolução 227/2011 e IN 34/2015, buscando providências que assegurem o desenvolvimento efetivo da devida
estrutura técnica da unidade de controle interno, permitindo que a mesma realize suas atividades de forma eﬁciente, eﬁcaz e permanente.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de
ﬂ. 60, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da
Silva, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela
regularidade com ressalvas das contas.
Por ﬁm, destaco que o responsável solicitou a realização
de sustentação oral.
É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva n.º 4362/2017-2, abaixo transcritos:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1. AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(Item 3.3.1 do RT 135/2017)
Base Normativa: art. 135, § 4° e 138, § 3° do RITCEES,
art. 5° da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Consta do RT 135/2017:
Tendo em vista que não foi realizada análise da prestação de contas pelo Controle Interno do Município de Irupi, por não estar integralmente implementado, impedindo assim a realização de procedimentos de controle para comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia e eﬁciência, da gestão, propõe-se CITAR o
Sr. Carlos Henrique Emerick Storck para que se justiﬁque
pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.
JUSTIFICATIVA (ﬂs. 29): O jurisdicionado informa que
apesar de o relatório de controle interno mencionar que
a UCCI (Unidade Central de Controle Interno) não realizou todos os procedimentos de controle evidenciados
nos itens do relatório, vários itens foram submetidos à
análise da UCCI. Alega que, em relação à tabela 7, anexo II da IN 34/2015, vários itens que tiveram resposta negativa, foram acompanhados de comentários e esclarecimentos por parte da Unidade de Controle Interno. Discorre ainda sobre a importante atuação da unidade de
controle interno no município na elaboração das instruções normativas para as unidades executoras e também
na emissão de pareceres em processos de licitação realizados no exercício de 2015. Aﬁrma também que a maio-

ria dos pontos da tabela 7 do arquivo RELUCI, foram analisados pela controladoria geral do município.

legiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.

ANÁLISE: As alegações apresentadas pelo jurisdicionado
não foram suﬁcientes para esclarecer os motivos das limitações de caráter técnico (como falta de estrutura e
falta de pessoal), os quais, conforme consta da conclusão do RELUCI, prejudicaram a análise da totalidade dos
pontos de controle pertinentes à unidade de controle interno.

Em 06 de novembro de 2017.

Ressalte-se aqui a importância do controle interno ao
dispor à administração pública instrumentos destinados
a assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos. O controle interno, mediante as ações de vigilância
e orientação das atividades dos administradores, visa assegurar a eﬁciente arrecadação das receitas e a adequada execução dos recursos públicos.
Entendemos, contudo, que no caso em questão, apesar
do controle interno não ter executado todos os procedimentos de veriﬁcação em sua integralidade, conforme
determina a legislação pertinente, não é possível aﬁrmar
que a irregularidade apontada trouxe prejuízo à análise
da presente prestação de contas (2015).
Assim, nesse sentido, apenas sugerimos que se determine aos gestores atuais a adequação aos mandamentos
constitucionais, bem como às Resoluções e Instruções
Normativas desta Corte de Contas que tratem desse assunto, e busquem providências que assegurem o desenvolvimento efetivo da devida estrutura técnica da Unidade de Controle Interno, permitindo que a mesma realize
suas atividades de forma eﬁciente, eﬁcaz e permanente.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Cowww.tce.es.gov.br

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual da PREFEITURA DE IRUPI, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK, dando-lhe quitação.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor o integral cumprimento da regulamentação pertinente ao controle interno, especialmente quanto à Resolução 227/2011 e IN 34/2015,
buscando providências que assegurem o desenvolvimento efetivo da devida estrutura técnica da unidade de
controle interno, permitindo que a mesma realize suas
atividades de forma eﬁciente, eﬁcaz e permanente.
1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1745/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07492/2016-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: MAURICIO ALVES DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual (Gestão) da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS.

Com base no Relatório Técnico n.º 104/2017-7 (ﬂs.
155/168) e na Instrução Técnica Inicial n.º 186/2017-5
(ﬂs. 169/170), foi proferida a Decisão Monocrática n.º
932/2017-1 (ﬂs. 172/173), por meio da qual o senhor
Maurício Alves dos Santos foi citado para justiﬁcar os
seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1.1 Divergência entre registros contábeis e extratos
bancários;

desta Instrução Técnica), qual seja:
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do Parecer do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual.
Base Normativa: Art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES;
art. 5º da Resolução TCEES 227/2011 e IN TCEES 34/2015.

3.3.1 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do Parecer do Controle Interno sobre
a Prestação de Contas Anual.

Portanto, no que tange ao aspecto técnico-contábil e ao
disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido
de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas do Sr. Maurício Alves dos
Santos, Prefeito Municipal, no exercício de funções de
ordenador de despesas na PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANTENÓPOLIS, no exercício de 2015, face à constatação de impropriedade de natureza formal da qual não
resultou dano ao Erário Municipal (relatada no item 2.4
desta Instrução Técnica), conforme dispõe o artigo 84,
inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justiﬁcativa às ﬂs. 180/194.

Por ﬁm, propõe-se que esta Corte de Contas determine à
atual Administração Municipal:

A SecexContas, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 4453/2017-6, opinou pela Regularidade com Ressalvas das presentes contas, conforme segue:
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa a
contas de gestão da PREFEITURA MUNICIPAL MANTENÓPOLIS, exercício de 2015, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade do Sr. Maurício Alves dos Santos.

Que sejam tomadas medidas no sentido de que sejam
efetivamente cumpridos os dispositivos do Decreto Municipal 072/2016, de forma que sejam implementadas as
ações de controle necessárias para subsidiar, nas próximas prestações de contas, a elaboração do Relatório de
Controle Interno (arquivo digital RELUCI), em observância às determinações da Instrução Normativa IN 34/2015
e da Resolução TCEES 227/2011;

Com relação aos indicativos de irregularidades apontados na análise inicial (RT 104/2017) depreendeu-se que
os elementos trazidos aos autos da presente Prestação
de Contas Anual mostraram-se insuﬁcientes para elidir
a irregularidade no item 3.3.1 do RT 104/2017 (item 2.4

Que comprove na Prestação de Contas Anual relativa ao
exercício de 2017 as providências tomadas no que se refere às regularizações relativas aos Bens Móveis e Imóveis, caso não as tenha comprovado integralmente na
Prestação de Contas Anual constante no Processo TC

3.2.2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual de bens em almoxarifado e o saldo registrado
no Balanço Patrimonial;
3.2.2.2 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais móveis e imóveis, e os
saldos registrados no Balanço Patrimonial;
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2528/2017 (em trâmite processual nesta Corte de Contas) e

reais e quarenta e oito centavos), conforme Tabela 02 a
seguir transcrita:

Que comprove na Prestação de Contas Anual relativa ao
exercício 2017 as providências tomadas no que se refere às regularizações relativas aos Materiais de Consumo/
Bens em Almoxarifado.

Tabela 02 do RT 104/2017: Saldos disponibilidades em
caixa

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de
ﬂ. 219/220, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando
pela regularidade com ressalvas das contas.

Conta Contábil

É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva n.º 4453/2017-6, abaixo transcritos:
“2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 – DIVERGÊNCIA ENTRE REGISTROS CONTÁBEIS E EXTRATOS BANCÁRIOS (Item 3.2.1.1 do RT 104/2017).

R$ 1,00
Saldo no Balanço Saldo compro- Divergência
Patrimonial e Ba- vado arquivo
lanço Financeiro TVDISP Bancários
Caixa e Equiva- R$ 4.044.175,48 R$ 3.854.321,84 R$ 189.853,64
lentes de Caixa

Face ao apresentado, sugeriu-se CITAR o Sr. Mauricio Alves dos Santos para que comprovasse o saldo no valor
de R$ 189.853,64 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), encaminhando todos os extratos bancários com
saldo em 31/12/2015, pertinentes à divergência contida
na tabela 02 ou, se fosse o caso, que apresentasse justiﬁcativas devidamente documentadas pela possível não
conformidade entre saldo contábil e saldo dos extratos
bancários.

Base Normativa: Artigo 85 c/c arts. 83 e 89 da Lei Federal 4320/64.

Justiﬁcativas e documentação apresentada:

Constou no RT 104/2017 o seguinte apontamento:

O Técnico responsável pela elaboração do respeitável
Relatório Técnico n° 00104/2017 apurou divergência entre o saldo bancário do TVDISP e o Balanço Patrimonial
e Financeiro no montante de R$189.853,64 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e
sessenta e quatro centavos). Objetivando elucidarmos o
item em questão, esclarecemos que trata-se apenas de
interpretação e análise dos demonstrativos, sendo que
o demonstrativo TVDISP segue a lógica bancária, logo,

Conforme Tabela 01 do Relatório Técnico, ﬁcou evidenciada uma divergência no montante de R$ 108.126,16
(cento e oito mil, cento e vinte e seis reais e dezesseis
centavos) que estava devidamente justiﬁcada e conciliada, todavia, no Balanço Patrimonial e no Balanço Financeiro, o valor total registrado na conta contábil “Caixa e
Equivalentes de Caixa” era de R$ 4.044.175,48 (quatro
milhões, quarenta e quatro mil, cento e setenta e cinco

“(...)
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demonstra o saldo deduzindo as conciliações bancárias.
Encaminhamos portanto dois ﬂuxos de caixa, um emitido pela lógica bancária e outro pela lógica contábil, e podemos constatar que pela contábil está idêntico ao demonstrado nos anexos Balanço Patrimonial e Financeiro
no montante de R$4.044.175,48 (quatro milhões, quarenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Ressaltamos que todos os extratos foram encaminhados a esta corte de contas no envio da PCA do exercício de 2015. (DOC 02 -FLUXO LOGICA BANCÁRIA.pdf, DOC 03 -FLUXO LOGICA CONTÁBIL.
pdf) Contudo, a análise entre os saldos evidenciados pelos extratos bancários deve ser confrontada com o ﬂuxo de caixa lógica contábil, uma vez que todas as pendências estão devidamente explicitadas em suas conciliações bancárias. Desta forma, não nos resta qualquer
dúvida de que o gestor apresentou com ﬁdedignidade as
informações de saldo bancário dos demonstrativos e extratos bancários, devendo ser afastada a suposta irregularidade que ensejou esta citação. (...)”.
Análise:
Em síntese, a argumentação trazida pelo Agente Responsável destacou que o Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades Financeiras (arquivo digital TVDISP) apresentou os saldos deduzidos dos valores extraídos das conciliações bancárias. No sentido de comprovar suas alegações, o Gestor acostou aos autos dois relatórios denominados “Listagem de Fluxo de Caixa”, os quais confrontados esclareceriam a divergência apontada na Tabela 02 do RT 104/2017, haja vista que um deles estaria representando o que o Gestor denominou de “Fluxo
Lógica Bancária”, equivalente ao saldo global das contas
consoante os extratos bancários e o outro, denominaSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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do “Fluxo Lógica Contábil”, equivalente ao saldo global
das contas registrado pela Contabilidade Municipal (Fls.
186/189 dos autos).
Da análise dos relatórios mencionados em confronto
com o arquivo digital TVDISP e com os extratos bancários
encaminhados na presente prestação de contas, foram
identiﬁcados os seguintes saldos na Conciliação Bancária, detalhados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades:
Tabela 01: Saldos indicados na Conciliação Bancária
Fonte: Processo TC 7492/2016 - Prestação de Contas
Anual 2015.
Cabe registrar que os saldos evidenciados na coluna
“Saldo indicado na Conciliação”, apresentados na tabela
anterior, corresponderam ao balanceamento (subtração
do total de saldos devedores do total de saldos credores
em uma mesma conta), decorrente dos valores não lançados pela Contabilidade e dos valores não lançados pelos Bancos nos extratos. O saldo apurado correspondeu
exatamente à divergência apontada na Tabela 02 do RT
104/2017, indicando, portanto, que inexiste a divergência apontada e que o saldo contábil das disponibilidades
ﬁnanceiras apontado no Balanço Patrimonial e Balanço
Financeiro corresponde, de fato, a R$ 4.044.175,48 (quatro milhões, quarenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).
Diante da documentação encaminhada e da análise efetuada, portanto, depreende-se que os elementos apresentados nos autos são suﬁcientes para o afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item
3.2.1.1 do RT 104/2017.

2.2 – DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS NO
INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO E O
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (Item
3.2.2.1 do RT 104/2017).
Base Normativa: Arts. 94 a 96 da Lei 4320/64
Constou no RT 104/2017 o seguinte apontamento:
Na tabela 03 do RT 104/2017, a seguir transcrita, veriﬁcou-se diferença de R$ 37.178,64 (trinta e sete mil, cento
e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) entre
os saldos de Bens em Almoxarifado existentes no inventário respectivo e o registrado na contabilidade.
Tabela 03 do RT 104/2017: Saldos patrimoniais
Fonte: Processo TC 7492/2016 - Prestação de Contas
Anual 2015.
Registrou-se naquele Relatório Técnico, ainda, que não
foram encontradas nos arquivos que compuseram a presente Prestação de Contas, notas explicativas ou justiﬁcativas no tocante a estas divergências.
Diante do apresentado, sugeriu-se CITAR o Sr. Mauricio
Alves dos Santos para que apresentasse os documentos
e justiﬁcativas que julgasse necessários.
Justiﬁcativas e documentação apresentada:
“(...)
O Técnico responsável pela elaboração do respeitável
Relatório Técnico 00104/2017 apurou uma divergência
entre os saldos de bens em almoxarifado existente no
inventário e o registrado na contabilidade, e sugeriu citar o gestor para apresentar justiﬁcativas que achar necessárias. É bem conhecido que diversos municípios enfrentam problemas para equilibrar suas ﬁnanças devido
as quedas de receita e aumentos de despesas, e isto rewww.tce.es.gov.br

ﬂete na diﬁculdade do órgão público realizar ações comuns como inventário, cobranças extra-judiciais, levantamentos de imóveis para ﬁns tributários, etc. Com isso consumimos mais tempo para realizar diversas funções haja visto as diﬁculdade ﬁnanceiras e burocracias
impostas pelas legislações. Nos atendo a estes detalhes,
declaramos que Mantenópolis faz parte dos município
que está buscando soluções para estes problemas, onde no decorrer do exercício 2016 conseguimos tomar todas as providências necessárias para a correta conciliação contábil do saldo físico real em estoque e que o fechamento foi realizado mensalmente. Tais dados podem
ser constatados na Prestação de Contas Anual referente
ao exercício de 2016, enviada via sistema PCAWEB do CIDADES. Esclareço que tais procedimentos foram iniciados no exercício de 2015 mas devido a déﬁcit de pessoal qualiﬁcado, instabilidade ﬁnanceira e demais fatores
apontados anteriormente, não pudemos ﬁnalizar, ﬁcando para o exercício seguinte.
Portanto, não resta dúvidas que o Gestor não cometeu
qualquer tipo de dano ao erário, sendo a conclusão óbvia, o afastamento da irregularidade apontada.(...)”.
Análise:
Segundo as argumentações trazidas aos autos pelo Gestor, no exercício de 2016 teriam sido tomadas as providências necessárias para a regularização contábil do saldo de bens em almoxarifado, a qual poderia ser comprovada pelos dados mensais encaminhados ao sistema CidadES desta Corte de Contas durante aquele exercício.
Vale mencionar que não foram acostados aos presentes
autos quaisquer documentos comprobatórios das providências contábeis tomadas, quais sejam, notas de lançamentos, razão contábil, entre outros documentos.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Em análise preliminar dos dados encaminhados na Prestação de Contas Anual do Município de Mantenópolis,
referente ao exercício de 2016, seguinte ao da presente
análise e constante do Processo TC 2528/2017 (em trâmite neste Tribunal), veriﬁcou-se que o saldo da conta
Almoxarifado, registrado na Contabilidade Municipal em
01/01/2016, situou-se em R$ 151.599,69 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e
sessenta e nove centavos), consoante dados encaminhados no arquivo digital RESAMC (Resumo do Inventário do
Almoxarifado – Material de Consumo). O saldo apresentado, entretanto, divergiu do montante informado pelo
Município no inventário realizado em 2015, uma vez que
na apuração realizada o saldo de bens em almoxarifado
em 31/12/2015 correspondeu a R$ 157.286,05 (cento e
cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), conforme demonstrado na Tabela 03 do RT
104/2017 (diferença de R$ 5.686,36 – cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos).
Em que pese o exposto, cabe destacar que relativamente aos procedimentos contábeis e patrimoniais, há que
se dizer que ocorreram, a partir de 2014, alterações na
legislação vigente que regulamentaram os prazos-limites
para preparação de sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis. De acordo com a Resolução TC 258, de
7 de maio de 2013, os Municípios estavam autorizados a
levantar toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até 31/12/2014, já em 18 de novembro de 2014, foi
editada a Resolução TC 280/14, a qual normatizou que
os Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) fossem implementados integralmente até o ﬁnal do exercício de 2015. Ambas as Resoluções foram revogadas pela

Instrução Normativa TC 036, de 23 de fevereiro de 2016,
onde restou conﬁgurado que os municípios teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras providências de implantação e obrigatoriedade dos registros
contábeis, conforme a tabela seguinte:

2.3 DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS NO
INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS
E IMÓVEIS, E OS SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO
PATRIMONIAL (Item 3.2.2.2 do RT 104/2017).

Tabela 01 - Reprodução parcial do Anexo Único da IN TC
036/2016 - Prazos para preparação de sistemas e outras
providências de implantação e registro

Constou no RT 104/2017 o seguinte apontamento:

Diante do apresentado, entende-se, salvo melhor juízo,
que no caso em tela existe conﬁgurada uma situação de
“regularidade com ressalvas”, pois a avaliação do cumprimento dos procedimentos contábeis-patrimoniais, de
acordo com as regras vigentes e, sobretudo por força da
Instrução Normativa TC 036/2016, somente poderá ocorrer por ocasião da análise da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016, no caso do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos Bens em Almoxarifado (Estoques) e em exercícios seguintes, quanto às
regularizações relativas aos Bens Móveis e Imóveis.
Entende-se, também, que as movimentações patrimoniais ocorridas dentro do período da prestação de contas anual deverão ser objeto de notas explicativas, caso não coincida com o inventário e os respectivos registros contábeis.
Face a todo o apresentado, propõe-se o afastamento do
indicativo de irregularidade apontado no item 3.2.2.1
do RT 104/2017 e a determinação à atual Administração Municipal de Mantenópolis para que comprove na
Prestação de Contas Anual relativa ao exercício 2017 as
providências tomadas no que se refere às regularizações relativas aos Materiais de Consumo/Bens em Almoxarifado.
www.tce.es.gov.br

Base Normativa: Artigos 94 a 96 da Lei 4320/64.
Consoante veriﬁcado na Tabela 03 do RT 104/2017 apurou-se divergência entre os saldos de bens móveis e imóveis registrados na contabilidade com aqueles constantes nos respectivos inventários, respectivamente de R$
9.773.654,96 (nove milhões, setecentos e setenta e três
mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e
seis centavos) e R$ 7.337.346,80 (sete milhões, trezentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e
oitenta centavos).
Veriﬁcou-se que o item Gestão Patrimonial, no arquivo
relativo ao Relatório de Gestão 2015 da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, apresentou o seguinte conteúdo:
‘O Município de Mantenópolis deu início no exercício de
2015, por meio de Comissão especialmente designada
para esse ﬁm, e sem ônus para o município, o inventário físico dos seus bens móveis e imóveis. O setor encontrou diﬁculdades na ﬁnalização do mesmo, o que levou
a administração a contratar empresa especializada. Esta
empresa está ﬁnalizando o levantamento, também está
realizando a avaliação dos bens a preço justo de acordo
com os preços de mercado e baixando os bens inservíveis e contaminados de acordo com orientação do TCE/
ES e do departamento de contabilidade do munícipio, e
ﬁnalmente demonstrando a realidade do patrimônio do
município.
A comissão de inventário, em conjunto com a empresa
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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contratada, tem visitado todos os setores pertencentes
ao município, conferindo e retirando os bens em desuso, ociosos inservíveis e sucateados que estão sendo recolhidos e levados a um lugar seguro. Além disso, estão
sendo confeccionados os respectivos termos de guarda
e responsabilidade.
Portanto, nesta prestação de contas, estamos encaminhando os devidos levantamentos dos bens móveis e
imóveis, mas ainda sem o valor justo, o que será encaminhado na PCA 2016.”
Diante do apresentado e em que pese a justiﬁcativa constante no Relatório de Gestão, entendeu-se que a mesma
não era suﬁciente para sanar as divergências apontadas
na tabela 03 do Relatório Técnico, motivo pelo qual sugeriu-se CITAR o Sr. Mauricio Alves dos Santos para que
apresentasse os documentos e justiﬁcativas que julgasse necessários.
Justiﬁcativas e documentação apresentada:
“(...) O Técnico responsável pela elaboração do respeitável Relatório Técnico n° 00104/2017 apurou divergência entre os saldos de bens móveis e imóveis e o registrado nos respectivos inventários e sugeriu que o gestor
apresentasse as justiﬁcativas que achar necessárias. Este
item vai de encontro com o anterior, onde informamos
as mesmas diﬁculdades, mas assim como tivemos as
mesmas diﬁculdades tivemos as mesmas soluções, pois
no decorrer do exercício 2016, tomamos todas as providências necessárias para a correta conciliação contábil
do saldo físico real de bens móveis e imóveis e realizamos o fechamento mensalmente bem como a depreciação acumulada. Tais informações podem novamente ser
comprovadas através da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016, enviada via sistema PCAWEB

do CIDADES. Além do que pode ser encontrado no sistema PCAWEB do CIDADES, estamos encaminhando o inventário que foi ﬁnalizado durante o exercício de 2016
(DOC 04 -TERMOS DE INVENTARIO 2016.PDF). Portanto,
a partir de 2016, todos os bens estão lançados com valor atualizado e· os lançamentos de depreciação, amortização e exaustão estão sendo executados mensalmente. Portanto, não resta dúvidas que o Gestor não cometeu qualquer tipo de dano ao erário, sendo a conclusão
óbvia, o afastamento da irregularidade apontada.(...)”.
Análise:
De forma semelhante ao relatado no item anterior desta Instrução Técnica, veriﬁcou-se que as argumentações
trazidas aos autos pelo Gestor referiram-se, em síntese, à informação de que no exercício de 2016 teriam sido tomadas as providências necessárias para as regularizações contábeis do saldo de bens móveis e imóveis,
as quais poderiam ser comprovada pelos dados mensais
encaminhados ao sistema CidadES desta Corte de Contas
durante aquele exercício.
Constatou-se que o Gestor acostou aos presentes autos,
às Fls. 190 e 191, os Termos Circunstanciados do exercício de 2016, referentes aos Bens Móveis e Bens Imóveis, tendo sido neles evidenciados de forma detalhada
os saldos anteriores, as incorporações, baixas e saldos
pra o exercício seguinte, bem como as pessoa indicada
para a elaboração dos referidos inventários.
Em análise preliminar dos dados encaminhados na Prestação de Contas Anual do Município de Mantenópolis,
referente ao exercício de 2016, seguinte ao da presente
análise e constante do Processo TC 2528/2017 (em trâmite neste Tribunal), veriﬁcou-se que o saldo da conta
Bens Móveis, registrado na Contabilidade Municipal em
www.tce.es.gov.br

01/01/2016, situou-se em R$ 12.427.318,11 (doze milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e dezoito reais e onze centavos), consoante dados encaminhados no arquivo digital RESMOV (Resumo do Inventário de Bens Móveis). Do ponto de vista técnico-contábil, apresentou-se corretamente o saldo proveniente do
Balanço Patrimonial de 31/12/2015. Da análise das movimentações apresentadas no mencionado demonstrativo, constatou-se que foram baixados dos registros contábeis R$ 11.040.043,55 (onze milhões, quarenta mil, quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes às baixas operacionais do período e, ao que
tudo indica, em signiﬁcativa parcela a baixas de bens em
desuso, ociosos, inservíveis e sucateados, identiﬁcados
por ocasião do inventário realizado em 2015, consoante
informado pelo Relatório de Gestão (arquivo digital RELGES).
Cabe registrar que no arquivo digital RESMOV, o saldo de Bens Móveis ao ﬁnal de 2016 situou-se em R$
2.643.493,10 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três
mil, quatrocentos e noventa e três reais e dez centavos),
valor este consonante com o valor apurado em inventário físico.
De igual maneira, relativamente aos Bens Imóveis, veriﬁcou-se que o saldo registrado na Contabilidade Municipal em 01/01/2016, situou-se em R$ 8.320.524,20 (oito
milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), consoante dados encaminhados no arquivo digital RESIMO (Resumo do Inventário de
Bens Imóveis). Do ponto de vista técnico-contábil, apresentou-se corretamente o saldo proveniente do Balanço
Patrimonial de 31/12/2015. Da análise das movimentações apresentadas no mencionado demonstrativo, consSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tatou-se que o saldo de Bens Imóveis ao ﬁnal de 2016 situou-se em R$ 22.672.589,63 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove
reais e sessenta e três centavos), valor este consonante
com o valor apurado em inventário físico.
Conforme mencionado no item anterior desta Instrução
Técnica, a avaliação do cumprimento dos procedimentos contábeis-patrimoniais, de acordo com as regras vigentes e, sobretudo por força da Instrução Normativa TC
036/2016, somente poderá ocorrer por ocasião da análise da Prestação de Contas Anual referente ao exercício
de 2016, no caso do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos Bens em Almoxarifado (Estoques) e em
exercícios seguintes, quanto às regularizações relativas
aos Bens Móveis e Imóveis.
Entende-se, também, que as movimentações patrimoniais ocorridas dentro do período da prestação de contas anual deverão ser objeto de notas explicativas, caso não coincida com o inventário e os respectivos registros contábeis.
Diante de todo o apresentado, propõe-se o afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item
3.2.2.2 do RT 104/2017 e a determinação à atual Administração Municipal de Mantenópolis para que comprove na Prestação de Contas Anual relativa ao exercício
2017 as providências tomadas no que se refere às regularizações relativas aos Bens Móveis e Imóveis, caso
não as tenha comprovado integralmente na Prestação
de Contas Anual constante no Processo TC 2528/2017
(em trâmite processual nesta Corte de Contas).
2.4 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

(Item 3.3.1 do RT 104/2017).

Em decorrência de não ter sido realizada análise da prestação de contas pelo Controle Interno do Município de
Mantenópolis, uma vez que não estava integralmente implementado, impedindo assim a realização de procedimentos de controle, sugeriu-se CITAR o Sr. Mauricio Alves dos Santos para que apresentasse justiﬁcativas
pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.

dor Interno Municipal que não mediu esforços para realizar os trabalhos deste importantíssimo setor, e a notiﬁcação recebida através do sistema PCAWEB do CIDADES,
realizamos o envio do RELSCI em 23/11/2016. Mas com
a ﬁnalidade de sanar esta irregularidade estamos encaminhando novamente o arquivo (DOC 06 -RELSCI). Portanto, não resta dúvidas que o Gestor não cometeu qualquer tipo de dano ao erário, e sendo o relatório encaminhado, pedimos o afastamento da irregularidade apontada. Ante o exposto, esperamos que esse Egrégio Tribunal de Contas acolha as JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, declarando sanados os fatos veriﬁcados e que ensejaram a citação, tendo em vista que de
forma alguma houve má fé, dolo ou intenção de emissão
de relatórios com divergência por parte do gestor. (...)”.

Justiﬁcativas:

Análise:

O Gestor apresentou as seguintes justiﬁcativas quanto
ao item em tela:

Em síntese, a argumentação trazida pelo Agente Responsável revelou que o cargo de Controlador Interno do Município somente foi preenchido em 23/08/2016, devido
“à escassez de proﬁssionais qualiﬁcados na área especíﬁca”, a qual culminou na nomeação de um servidor que
residia na capital.

Base Normativa: Art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES; art. 5º da Resolução TCEES 227/2011 e IN TCEES
34/2015.
Constou no RT 104/2017 o seguinte apontamento:

“(...)
O Técnico responsável pela elaboração do respeitável
Relatório Técnico 00104/2017 solicita justiﬁcativas do
Gestor pela ausência de medidas necessárias que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno. Esclarecemos para os devidos ﬁns que o cargo de controlador foi ocupado pelo Sr. Ramon Tavares Farias no dia
23/08/2016 conforme ato de nomeação em anexo (DOC
05 PORTARIA 645.2016 -NOMEIA CONTROLADOR INTERNO.pdf), por este motivo até a data de envio da PCA
2015 não havia sido possível a emissão do RELSCI. Esta
ausência de nomeação se deve a escassez de proﬁssionais qualiﬁcados nas áreas especíﬁcas, o que ﬁca comprovado com a nomeação do Sr. Ramon que residia em
Vitória-ES. No entanto, após a nomeação deste Controlawww.tce.es.gov.br

Veriﬁcou-se que o Gestor juntou aos autos em análise a
cópia da Portaria de Nomeação do Controlador Interno
(Portaria 645/2016 – Fls. 192), datada de 29 de agosto
de 2016 e retroativa a 23 de agosto de 2016, bem como
do Relatório de Avaliação do Cumprimento do Plano de
Ação para Implantação do Controle Interno (Fls. 193/194
dos autos), datado de 24 de outubro de 2016. No relatório supramencionado, o Controlador Interno, Sr. Ramon Tavares Farias, emitiu pronunciamento nos seguintes termos:
“(...)
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Porém, após a posse do responsável pela Unidade Central de Controle Interno, todo esforço está sendo realizado para que até o ﬁnal da atual gestão ocorra a implementação das atividades de controle no âmbito do Poder e respectivos órgãos, iniciando pela elaboração da
minuta do decreto que regulamentará a lei que dispõe
sobre o Sistema de Controle Interno do Município, deﬁnição dos sistemas administrativos, identiﬁcação de rotinas internas e pontos de controle, elaboração dos respectivos ﬂuxogramas e instruções normativas. Conforme
determina a Instrução Normativa nº 28, de 26 de novembro de 2013. (...)”. (g.n.)
Identiﬁcou-se no relatório mencionado, ainda, que o Sistema de Controle Interno no Município de Mantenópolis foi criado no exercício de 2013, por meio da Lei Municipal 1442/2013.
Cabe registrar que em análise preliminar dos dados encaminhados na Prestação de Contas Anual do Município de Mantenópolis, referente ao exercício de 2016, seguinte ao da presente análise e constante do Processo
TC 2528/2017 (em trâmite neste Tribunal), não se identiﬁcou menção quanto ao decreto de regulamentação da
Lei Municipal 1442/2013, todavia, em consulta ao sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal, nesta data, constatou-se a publicação do Decreto Municipal nº 072, de 12
de dezembro de 2016, o qual promoveu a regulamentação da aplicação da lei que dispõe sobre o Sistema de
Controle Interno do Município de Mantenópolis.
Face a todo o exposto e às imposições normativas vigentes, entende-se pela ausência de elementos nos autos
que justiﬁquem o afastamento do indicativo de irregularidade, apontado no item 3.3.1 do RTC 104/2017, no
que tange ao exercício de 2015, motivo pelo qual opina-

-se pela sua manutenção.
Considerando-se a natureza formal da irregularidade; a
constatação de ausência de dano ao Erário Municipal decorrente desta, bem como a regulamentação da Lei Municipal 1442/2013 ter ocorrido ao ﬁnal do exercício seguinte ao compreendido nesta análise, sugere-se que o
Plenário desta Corte de Contas emita determinação ao
Prefeito para que tome medidas no sentido de que sejam efetivamente cumpridos os dispositivos do Decreto
Municipal 072/2016, de forma que sejam implementadas as ações de controle necessárias para subsidiar, nas
próximas prestações de contas, a elaboração do Relatório de Controle Interno (arquivo digital RELUCI), em observância às determinações da Instrução Normativa IN
34/2015 e da Resolução TCEES 227/2011.
3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa a
contas de gestão da PREFEITURA MUNICIPAL MANTENÓPOLIS, exercício de 2015, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade do Sr. Mauricio Alves dos Santos.
Com relação aos indicativos de irregularidades apontados na análise inicial (RT 104/2017) depreendeu-se que
os elementos trazidos aos autos da presente Prestação
de Contas Anual mostraram-se insuﬁcientes para elidir
a irregularidade apontada no item 3.3.1 do RT 104/2017
(item 2.4 desta Instrução Técnica), qual seja:
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do Parecer do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual.
Base Normativa: Art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES;
art. 5º da Resolução TCEES 227/2011 e IN TCEES 34/2015.
www.tce.es.gov.br

Portanto, no que tange ao aspecto técnico-contábil e ao
disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de
que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES
COM RESSALVA as contas do Sr. Mauricio Alves dos Santos, Prefeito Municipal, no exercício de funções de ordenador de despesas na PREFEITURA MUNICIPAL MANTENÓPOLIS, no exercício de 2015, face à constatação de
impropriedade de natureza formal da qual não resultou
dano ao Erário Municipal (relatada no item 2.4 desta Instrução Técnica), conforme dispõe o artigo 84, inciso II, da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Por ﬁm, propõe-se que esta Corte de Contas determine à
atual Administração Municipal:
que sejam tomadas medidas no sentido de que sejam
efetivamente cumpridos os dispositivos do Decreto Municipal 072/2016, de forma que sejam implementadas as
ações de controle necessárias para subsidiar, nas próximas prestações de contas, a elaboração do Relatório de
Controle Interno (arquivo digital RELUCI), em observância às determinações da Instrução Normativa IN 34/2015
e da Resolução TCEES 227/2011;
que comprove na Prestação de Contas Anual relativa ao
exercício 2017 as providências tomadas no que se refere às regularizações relativas aos Bens Móveis e Imóveis, caso não as tenha comprovado integralmente na
Prestação de Contas Anual constante no Processo TC
2528/2017 (em trâmite processual nesta Corte de Contas) e
que comprove na Prestação de Contas Anual relativa ao
exercício 2017 as providências tomadas no que se refere às regularizações relativas aos Materiais de Consumo/
Bens em Almoxarifado.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.

2528/2017 (em trâmite processual nesta Corte de Con-

Em 30 de novembro de 2017.

re às regularizações relativas aos Materiais de Consumo/

tas) e
que comprove na Prestação de Contas Anual relativa ao
exercício 2017 as providências tomadas no que se refe-

ACÓRDÃO TC- 1128/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04699/2016-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Bens em Almoxarifado.

UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros

Conselheira Substituta

1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1. ACÓRDÃO

2. Unânime.

Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:

3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual da PREFEITURA DE MANTENÓPOLIS, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
senhor MAURICIO ALVES DOS SANTOS, dando-lhe quitação.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor:
que sejam tomadas medidas no sentido de que sejam
efetivamente cumpridos os dispositivos do Decreto Municipal 072/2016, de forma que sejam implementadas as
ações de controle necessárias para subsidiar, nas próximas prestações de contas, a elaboração do Relatório de
Controle Interno (arquivo digital RELUCI), em observância às determinações da Instrução Normativa IN 34/2015
e da Resolução TCEES 227/2011;
que comprove na Prestação de Contas Anual relativa ao
exercício 2017 as providências tomadas no que se refere às regularizações relativas aos Bens Móveis e Imóveis, caso não as tenha comprovado integralmente na
Prestação de Contas Anual constante no Processo TC

1ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

www.tce.es.gov.br

Procuradores: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS (OAB:
21866-ES), KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – EXERCÍCIO DE 2015 – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Pinheiros, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Antônio
Carlos Machado.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 966/2017 e
a Instrução Técnica Inicial 1409/2017, com sugestão de
citação do senhor Antônio Carlos Machado para apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1759/2017.
Devidamente citado, o gestor anexou aos autos suas justiﬁcativas (Resposta de Comunicação 62/2018).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1303/2018, opinanSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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do pela regularidade com ressalva das contas do senhor
Antônio Carlos Machado em razão da manutenção da irregularidade relativa à ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do Parecer do Controle
Interno sobre a Prestação de Contas Anual.

JUSTIFICATIVAS

Base Legal: anexo 03 da IN 34/2015 do TCEES.

Em sua defesa, o gestor alegou que:

TEXTO DO RT

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 1604/2018).

De acordo com os documentos que compõe a prestação
de contas em exame, houve um equívoco em relação aos
valores apontados no 03-003-BALAORC04.DOC (Relatório de Avaliação), Convém esclarecer que o BALANÇO
PATRIMONIAL (Documentos anexos) comprovam BB B o
valor de R$ 25.043.943,80, vejamos o Inventário anual
(2015) de Bens Patrimoniais referentes:

Em análise à documentação encaminhada, a saber, termo de veriﬁcação de disponibilidades e extratos bancários, constatou-se que não foram enviados os seguintes
extratos bancários, necessários à comprovação da totalidade do saldo de 31/12/2015:

É o relatório.

Bens Imóveis de Uso Especial: R$ 3.110.786,20.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Bens imóveis de uso educacional: R$ 8.567.040,33

Assim, sugere-se a citação do agente responsável para
os esclarecimentos que julgar necessários.

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

Bens imóveis Terrenos/Glebas: R$ 13.366.117,27

JUSTIFICATIVAS

Totalizando: 25.043.943,80

Em sua defesa, o gestor alegou que:

O gestor acostou documentação de suporte para esta irregularidade (Peça Complementar 1262/2018-2).

Conforme irregularidade apontada no mencionado item,
foi constatado pelo setor competente, falha no envio dos
referidos extratos bancários, a ﬁm de sanar o problema,
segue anexo documentos para comprovação do saldo
das disponibilidades em 31 de dezembro de 2015 registrados na contabilidade das referidas contas bancárias.

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 1303/2018, abaixo transcrita:
2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE REGISTROS CONTÁBEIS E FÍSICOS RELATIVOS A BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS. (Item 3.5.1 do RT 966/2017)
Base Legal: artigos 94 e 96 da Lei Federal 4.320/1964.
TEXTO DO RT
De acordo com os documentos que compõem a prestação de contas em exame, o inventário de bens imóveis
(R$ 13.366.117,27) não representa o saldo evidenciado
no Balanço Patrimonial (R$ 25.043.943,80).
Assim, sugere-se a citação do agente responsável para
os esclarecimentos que julgar necessários.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, o gestor responsável ratiﬁca o valor evidenciado no Balanço Patrimonial para os bens imóveis
(R$ 25.043.943,80), bem como encaminha o respectivo
inventário, acompanhado do Relatório de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Pinheiros.

Tabela 10: Conta bancária
R$ 1,00

Em

O gestor acostou documentação de suporte para esta irregularidade (Peça Complementar 1263/2018-7).
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Compulsando o novo inventário, veriﬁca-se que o mesmo guarda consonância com os demonstrativos contábeis, corroborando as alegações apresentadas pelo defendente.

Compulsando a documentação encaminhada, constata-se que os extratos bancários se encontram em consonância com o Termo de Veriﬁcação de Disponibilidades.

Ante o exposto, sugere-se que seja afastado o indicativo
de irregularidade apontado.

2.3 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. (Item
4.6.1 do RT 966/2017)

2.2 NÃO COMPROVAÇÃO DO SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 REGISTRADO NA
CONTABILIDADE. (Item 3.61 do RT 966/2017)
www.tce.es.gov.br

Assim, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade.

Base Legal: 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
TEXTO DO RT
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, veriﬁca-se que houve abstenção de emissão
de uma opinião conclusiva sob a prestação de contas do
gestor responsável e alegou-se:
Não temos dados suﬁcientes para opinarmos sobre as
Contas do Prefeito, visto que, apesar de aguardarmos
até a presente data, 23-06-2016 pelo fechamento das
Contas da Prefeitura, não obtemos êxito.
A esse respeito, a Resolução TC 227 de 25 de agosto de
2011 determina o seguinte:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos
Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema de controle interno, que o façam até o
mês de agosto/2013, mediante lei especíﬁca, observando as recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo anterior. (Redação dada pela Resolução TC
nº 257/2013).
§1°. Os Poderes e órgãos citados no caput deste artigo
que já haviam implantado o sistema de controle interno antes da edição da Resolução n° 227/2011, ou que tenham implantado em desacordo com as recomendações
apresentadas no “Guia” citado no artigo anterior, deverão adotar as medidas necessárias à adequação de sua
legislação, no prazo estabelecido no caput. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013).
§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar à irregularidade das
contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua
aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em

lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever
legal. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013)

ta irregularidade.

Portanto, tendo em vista que não foi realizada análise
da prestação de contas pela Controladoria Geral do Município, visto que não teve acesso às informações pertinentes, sugere-se citar o gestor, para apresentar justiﬁcativas pela ausência de tomada de medidas necessárias
e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle
interno sobre a prestação de contas anual.

Das argumentações e documentos apresentados pelo gestor, depreende-se que foi confeccionado novo parecer pelo controlador, porém, não fora localizado dentre as inúmeras peças complementares anexadas aos autos, onde se observa que foram encaminhadas réplicas
do Relatório de Avaliação Patrimonial, bem como documentos já enviados junto à prestação de contas.

JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, o gestor alegou que:
No tocante a este item, relata-se que não houve inobservância dos artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art.
5º da Resp. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015, haja
vista que a Controladoria sempre obteve medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a realização de
procedimento de Controle e a emissão do parecer do
controle interno sobre a prestação de contas.
Para tanto, segue anexo parecer do controlador atuante
hodiernamente, referente a prestação de contas. Ressalta-se que, este controlador obtém dos mesmos recursos
anteriormente oferecidos para o bom desempenho da
Controladoria interna do Município.
Outro fator relevante, que nunca fora solicitado ao gestor (Prefeito Antônio Carlos Machado), qualquer auxilio
ou até mesmo a disponibilização e uma estrutura que
pudesse atender as necessidades que supostamente o
Controlador estaria necessitando, entende-se que tal ato
injustiﬁcado, foi no intuito de se abster de emitir uma
opinião sobre os registros e demonstrativos contábeis.
O gestor não acostou documentação de suporte para eswww.tce.es.gov.br

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Percorrendo o RELUCI – Relatório de Controle Interno,
encaminhado inicialmente, é possível constatar a realização de diversos procedimentos de controle, conforme
registrado no item “1. Procedimentos de Controle Adotados pelo Controle Interno”. Entretanto, aﬁrma o Controlador Geral do Município, no tópico “5. Parecer Conclusivo”, não possuir dados suﬁcientes para emitir opinião sobre as contas do prefeito, devido ao não recebimento do Fechamento do Balanço Oﬁcial.
Em que pese o gestor aﬁrmar “que nunca fora solicitado
ao gestor (Prefeito Antônio Carlos Machado), qualquer
auxilio ou até mesmo a disponibilização e uma estrutura
que pudesse atender as necessidades que supostamente o Controlador estaria necessitando”, consta do arquivo PROEXE declaração de ter tomado conhecimento das
conclusões do RELUCI.
Ademais, o RELUCI faz referência à Lei Municipal
1206/2014, “que instituiu o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses como período de transição para realização de concurso público, isto a partir da vigência da
Lei 1169/2013”, a ﬁm de prover o quadro de pessoal do
órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo. Ou seja, o prazo para cumprimento do disposSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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to na referida lei encerrou-se em 26/09/2017.

a Prestação de Contas Anual (Item 4.6.1 do RT 966/2017)

Insta frisar que, nos exercícios de 2015 e 2016, o Poder Executivo do município de Pinheiros extrapolou os
gastos com pessoal, conforme apontado nos autos das
prestações de contas anuais (Processos TC 4930/2016 e
3674/2017), justiﬁcando, em parte, a ausência de concurso público para compor a controladoria geral.

Base Legal: 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.

Assim, ante todo exposto, entende-se que a irregularidade é passível de ressalva, com sugestão de determinar ao gestor atual que informe, na prestação de contas
anual do exercício de 2018, as providências tomadas para dotar o controle interno municipal com estrutura adequada a ﬁm de garantir seu regular funcionamento, nos
termos da regulamentação vigente.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.2. Tendo em vista que a inconsistência constitui impropriedade de natureza formal, de natureza não grave e
que não representa dano injustiﬁcado ao erário, julgar
REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor Antônio Carlos Machado frente à Prefeitura Municipal de Pinheiros, no exercício de 2015, na forma do inciso II do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 86 do
mesmo diploma legal;
1.3. Determinar ao atual gestor que informe, na prestação de contas do exercício de 2018, as providências tomadas para dotar o controle interno municipal com estrutura adequada a ﬁm de garantir seu regular funcionamento, nos termos da regulamentação vigente;
1.4. Após, o trânsito em julgado, arquivar os presentes
autos.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

2. Unânime.

Relator

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Manter a seguinte irregularidade apontada na Instrução Técnica Inicial 1409/2017, sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Machado:
1.1.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do Parecer do Controle Interno sobre

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1129/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 10240/2016-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável:MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, LUIZ
CARLOS DE MATTOS SOUZA, GISLENE VON RONDON
JORGE, FABRICIO PETRI
Representante: FUNDACAO BEATO JOSE DE ANCHIETA
DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA –
INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR – CONHECER – IMPROCEDÊNCIA - RECOMENDAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Denúncia com pedido
de medida cautelar formulada pela Fundação Beato José
de Anchieta, acerca da execução do Contrato Administrativo nº 048/2014, ﬁrmado entre o Município de AnSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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chieta e a empresa Forte Ambiental Ltda., tendo por escopo a prestação de serviço de coleta de lixo convencional, manual e mecânico, coleta de entulhos, varrição manual, capina, raspagem, caiação de meio ﬁo, retirada de
areia em vias públicas, limpeza de praias e locação de
equipamentos de apoio para sede e distritos do município de Anchieta.
Por meio da Decisão Monocrática 1725/2016, recebi a
denúncia e determinei a notiﬁcação do senhor Marcus
Vinicius Doelinger Assad – então Prefeito Municipal de
Anchieta para que apresentasse justiﬁcativas acerta dos
fatos narrados na denúncia, deixando o exame da medida de urgência pleiteada e seus pressupostos para serem
analisados após oitiva do responsável.
Em 15 de fevereiro de 2017, o senhor Fabrício Petri, atual Prefeito Municipal de Anchieta, protocolou o Ofício
Gab/Pref. nº 60/2017 encaminhando a documentação
requerida, levantada pela Secretaria de Infraestrutura.
Ressaltou, ainda, o gestor, que estava na fase de conhecimento e levantamento de informações quanto aos serviços, contratos, convênios, termos de cooperação e outras avenças pela gestão passada. Por esse motivo, solicitou a prorrogação do prazo para o devido atendimento
por mais 15 dias.
Deferi a prorrogação por mais 15 dias do prazo para encaminhamento a este Tribunal dos documentos e esclarecimentos relativos ao Contrato Administrativo nº
048/2014, ﬁrmado entre o Município de Anchieta e a
empresa Forte Ambiental Ltda. (Decisão Monocrática
296/2017).
No entanto, conforme informação prestada pelo Núcleo
de Controle de Documentos (Despacho 41985/2017)
e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho

42684/2017), o prazo para cumprimento da Decisão Monocrática 296/2017 venceu em 02/05/2017, sem fosse
juntada aos autos qualquer documentação. Desta feita,
decidi pela citação dos senhores Fabrício Petri, Prefeito Municipal de Anchieta e Luiz Carlos de Mattos Souza - Controlador Geral de Anchieta, para manifestarem-se em 30 dias face ao não atendimento à Decisão Monocrática 296/2017, e pela notiﬁcação dos mesmos para que encaminhassem a este Tribunal os documentos e
esclarecimentos relativos ao Contrato Administrativo nº
048/2014, sob pena de aplicação de multa, nos termos
do art. 135, IV da Lei Complementar 621/2012 c/c art.
389, IV da Resolução TC 261/2013 (Decisão Monocrática 1350/2017).

2 FUNDAMENTAÇÃO

O denunciante alega que estariam ocorrendo medições
acima dos valores previstos contratualmente, sem supedâneo em termo aditivo, o que geraria violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que ampararia a atuação cautelar desta
Corte de Contas, no sentido de promover a imediata suspensão da execução contratual.

A denúncia se baseia em irregularidades entre a licitação
do pregão 17/2014, com o objeto de “prestação de serviços de coleta de lixo convencional, manual e mecânica,
coleta de entulhos, varrição manual, capina, raspagem,
caiação de meio-ﬁo, retirada de areia em vias públicas,
limpeza de praias e locação de equipamentos de apoio
para a sede e distritos do município de Anchieta-ES” e os
quantitativos medidos em pagos através do subsequente contrato 48/2014 da PMA com a empresa Forte Ambiental.

Após a manifestação dos notiﬁcados, foram os autos encaminhados a Secex Engenharia que emitiu análise de
mérito conforme Manifestação Técnica 226/2018, onde
opina pelo não conhecimento do presente expediente
como “representação” e pela emissão de recomendação.
O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e improcedência da “representação” no Parecer
3550/2018, da lavra do Procurador Especial de Contas
Heron Carlos Gomes de Oliveira.

Compulsando os autos, veriﬁco que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratiﬁco a fundamentação da área técnica para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada pela Manifestação Técnica 226/2018, excetuando a parte conclusiva, e totalmente o Parecer Ministerial, nos seguintes termos:
Manifestação Técnica 226/2018:
“[...]
2 CONTRATO 48/2014

2.1 Das medições acima do quantitativo contratado
2.1.1 Alegações da RQ-8757/2016
Na descrição das alegações apresentados pelo requerente estão contidos nos arquivos “Requerimento+8757-2016-1.pdf” e “Outro+17043-2016-1.pdf”, com
conteúdo destacado conforme apresentado a seguir:
2.1.2 Esclarecimentos/justiﬁcativas da defesa
2.1.3 Análise

É o relatório.
www.tce.es.gov.br
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Para se veriﬁcar o mérito da denúncia é necessário realizar a comparação das variações percentuais entre as
quantidades previstas e as praticadas, conforme quadro
1:
Em valores médios, em todo o período medido, tem-se
a seguinte variação entre o licitado e o medido apresentada no quadro 2:
Quadro 2: Médias das variações percentuais entre as
quantidades previstas no pregão 17/2014 e as praticadas no contrato 48/2014 entre 1/6/2014 à 31/10/2017.
Dos quantitativos possíveis de se analisar, a partir das informações disponíveis no processo e no GeoObras, os
itens que se baseiam em serviço efetivamente prestado,
veriﬁcou-se uma medição de 15% acima do previsto para varrição manual (com custo previsto de R$279.230,00
ao mês), mas que se considerada a redução de 100% na
varrição mecânica (com custo previsto de R$33.134,20
ao mês) e a variabilidade comum a esse tipo de serviço,
não se identiﬁcou nenhuma anormalidade que sugerisse
uma investigação mais elaborada.
Para os demais itens, o gestor optou por adotar unidades de medição complexa, como por exemplo, ao invés
de se pagar por tonelada de resíduo sólido coletado, se
pagou por horas de equipamento e pessoal, uma opção
que prejudica o controle e a ﬁscalização.

cio de 2016 ﬁcou em mais que o dobro desse valor (não
sendo possível, em razão de itens de serviço estranhos a
limpeza pública, formar indício de desvio).
Além disso, a situação foi agravada em razão da licitação
e do contrato não apresentarem as vias e regiões que serão atendidas pelo objeto do contrato.
Não obstante, não se indica para a situação encontrada
uma auditoria externa em um contrato com esse grau de
vício na origem, pois não se vislumbra condição de sanar
satisfatoriamente o quadro do objeto em análise, pois o
desconhecimento ou a informalidade do munícipio com
a demanda de limpeza pública e as soluções questionáveis adotadas na licitação inviabilizam uma auditoria eﬁciente.
Dessa forma, pelas informações presentes no processo,
em razão das soluções adotadas pela PMA impossibilitarem uma análise razoável dos quantitativos medidos,
sugere-se a improcedência do item representado sem
análise de mérito da totalidade da denúncia.
Em razão dos demais itens da RQ-8757/2016 derivarem
da análise de quantitativo das medições, ﬁca prejudicada a continuidade da análise dos mesmos e por essa razão as mesmas não foram procedidas.
2.2 Indicativos de irregularidades não suscitadas na representação

Além disso, o prejuízo à ﬁscalização e ao controle se
aprofunda com a opção do município em incluir no objeto da licitação demandas estranhas a limpeza pública,
nominadas como “Locação de Equipamentos de Apoio”.

Da análise da denúncia, confrontadas com os documentos apresentados pela defesa e da consulta as informações disponíveis no GeoObras, foram identiﬁcadas irregularidades ausentes na inicial, conforme segue:

Com essa opção, o contrato de coleta, varrição e capina,
que teria uma expectativa para 100% de cobertura que
não ultrapassaria 5 VRTEs por habitante/mês no exercí-

Demanda indeﬁnida: Ausência no projeto da licitação
dos locais do município a serem beneﬁciados com o serviço de limpeza pública e a respectiva frequência na baiwww.tce.es.gov.br

xa e na alta estação (desacordo com o artigo 7º, II e §4º
da lei federal 8.666/1993) ratiﬁcado por algumas medições muito abaixo dos quantitativos contratados. A superestimava de itens desnecessários, que impactam na
formação de preços dos concorrentes, são indícios de
direcionamento na licitação e jogo de planilha no planejamento, hipótese não veriﬁcada até a medição de
31/10/2017;
Aglutinação de objetos de natureza incompatível: Inclusão de contratação de locação de equipamentos com demanda não continuada, não essencial (ex.: ônibus, veículo leve e limpa fossa) com itens de serviço de limpeza pública (ex.: garis da varrição manual), conﬁgurando (desacordo com o artigo 23, §1º da Lei 8.666/1993);
Adoção de metodologia prejudicial ao controle: Utilização, sem justiﬁcativa, de unidades físicas nos itens de
serviço que prejudicam a adequada ﬁscalização (tanto
interna quanto externa), tais como realizar a medição da
coleta de resíduos por hora de equipamento e pessoal
ao invés de tonelada (em desacordo com o item 3 dos aspectos materiais a serem cumpridos da Portaria Conjunta nº 2 /2012 do MPCES e TCEES);
Entre os itens estranhos a prestação de serviço de limpeza pública, tem-se:
Caminhão limpa fossa e hidrojato;
Ônibus urbano (45 passageiros);
Veículo Leve;
Entre os itens de limpeza pública com quantitativos projetados sem justiﬁcativa, tem-se:
Caminhão carroceria ¾;
Caminhão Poli-guincho duplo;
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Caminhão Poli-guincho simples;
Caminhão Caçamba 10/12 m3 (truck);
Caminhão Caçamba 6/8 m3 (toco);
Em razão da quantidade extraordinária projetada de locação de horas de equipamento, não se localizou o mapa de geração de resíduos (aonde e quanto é gerado por
semana) e o roteiro de coleta dos resíduos e das caçambas de forma suﬁcientemente detalhada para se justiﬁcar a demanda contratada e paga.
Dessa forma, veriﬁca-se conduta irregular dos seguintes
responsáveis:
Gislene Von Rondon Jorge (pregoeira), por admitir projeto básico (anexo 2 do PP-17/2014) sem autor adequadamente identiﬁcado e sem o parecer jurídico,
Marcus Vinícius Doelinger Assad (ex-prefeito), por admitir execução de contrato sem assinatura de ﬁscal adequadamente designado, admitir projeto básico inadequado (anexo 2 do PP-17/2014, indeﬁnição da demanda, com aglutinação de objetos de natureza incompatível e com adoção de metodologia prejudicial ao controle
projeto) sem autor adequadamente identiﬁcado e sem o
parecer jurídico,
Fabrício Petri (prefeito), por admitir execução de contrato sem assinatura de ﬁscal adequadamente designado,
Luiz Carlos de Mattos Souza (controlador geral), por admitir execução de contrato sem assinatura de ﬁscal adequadamente designado,
3 CONCLUSÃO
Em razão do item denunciado (medições acima dos
quantitativos contratados) não poder ser conﬁrmado,
sugere-se o não deferimento da representação quanto

aos pontos da solicitação que tratam da suspensão do
contrato de limpeza pública do município de Anchieta.
Entretanto, as análises procedidas identiﬁcaram indicativos de irregularidades não suscitadas na representação,
tais como projeto inadequado (informações insuﬁcientes para os concorrentes apresentarem preços competitivos), aglutinação de objetos de natureza incompatível
(locação de itens, itens estranhos à limpeza pública...),
adoção de metodologia prejudicial ao controle (pagamento por tempo ao invés de serviço efetivamente prestado) e ausência de ﬁscal adequadamente designado.
Dessa forma, sugerimos que os responsáveis sejam notiﬁcados acerca das três irregularidades não suscitada
na representação, mas identiﬁcadas, conforme análise
apresentada no item 2.2 desta MT para que não as repita nas próximas licitações que participarem.
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sugere-se a esta Corte de Contas a:
recomendar aos senhores, Fabrício Petri (atual prefeito)
e Gislene Von Rondon Jorge (pregoeira) para que se abstenham de realizar licitações com demanda indeﬁnida,
aglutinação de objetos de natureza incompatível e adoção de metodologia prejudicial ao controle, conforme indicativos de irregularidades apontados no item 2.2 desta MT;

[...]”
O Ministério Público de Contas no Parecer 3550/2018
da lavra do Procurador Especial de Contas Senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira “anui aos argumentos fáticos e meritórios delineados na Manifestação Técnica –
MT 226/2018, entretanto, apresenta divergência quanto
à conclusão, pugnando pelo CONHECIMENTO e IMPROCEDÊNCIA da Representação em comento.
2.1 Exame da Admissibilidade
Em exame da admissibilidade da denúncia destaco que
o documento protocolado perante esta Corte de Contas
foi autuado (Termo de Autuação 7504/2016) com fundamento no artigo 176 do RITCEES onde dispõe que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é
parte legítima para denunciar qualquer irregularidade
ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos
públicos sujeitos à ﬁscalização do Tribunal.
Ainda, para que uma denúncia seja conhecida, necessária se faz a constatação da existência de critérios mínimos de admissibilidade, conforme determina o art. 94
da LC 621/2012:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

não conhecer a representação por improcedência do
item representado, sem análise de mérito da totalidade
da denúncia e

III - estar acompanhada de indício de prova;

arquivar o processo

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

Vitória, 28 de março de 2018
www.tce.es.gov.br

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

postas pelo Relator, em:

A parte proponente mostra-se legítima, nos termos do
inciso V do art. 94 da LC 621/2012, a documentação encaminhada foi redigida com clareza e contém as informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção.

1.1. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR pleiteada, pelo
não preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 306 e 376, incisos I e II do RITCEES;

Neste caso a denúncia oferecida está acompanhada de
documentação pertinente aos fatos narrados pelo representante, ou seja, de indício de prova suﬁciente para a
instauração do processo.

1.3. DECIDIR pela IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA por
não ter sido constatada ilegalidade ou irregularidade
com relação aos pontos representados, nos termos do
art. 95 da Lei Complementar 621/2012;

Pelo exposto, conheço da denúncia apresentada pela
Fundação Beato José de Anchieta.

1.4. RECOMENDAR ao atual prefeito e pregoeiro para
que se abstenham de realizar licitações com demanda
indeﬁnida, aglutinação de objetos de natureza incompatível, adoção de metodologia prejudicial ao controle,
e designação adequada de ﬁscal de contrato, conforme
indicativos de irregularidades apontados no item 2.2 da
Manifestação Técnica 226/2018;

2.2 Da medida cautelar
Considerando a análise levada a efeito na Manifestação
Técnica 226/2018, em que ﬁcou demonstrado que não
há nos autos indícios de que a irregularidade tenha ocorrido, entende-se que resta prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada, haja vista a sugestão de improcedência da denúncia em razão de não restar conﬁgurado o requisito autorizador da medida, qual seja, o fumus
boni iuris.
Por todo exposto, em consonância com o Ministério Público de Contas, e em parte com a área técnica, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.

1.2. CONHECER da Denúncia nos termos do art. 94 da Lei
Complementar 621/2012;

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1130/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04985/2017-5

1.5. ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º do RITCEES;

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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

UG: SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz

2. Unânime.

Exercício: 2016
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ALADIM FERNANDO CERQUEIRA, WAGNER JOSE ELIAS CARMO, JADER MUTZIG BRUNA

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Relator

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

1. ACÓRDÃO

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ara-

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões ex-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

245

ATOS DA 1a CÂMARA

cruz referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores Jader Mutzig Bruna e Aladim Fernando Cerqueira.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico Contábil
777/2017 e a Instrução Técnica Inicial 1285/2017, com
sugestão de citação dos responsáveis para apresentação
de razões de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1841/2017.
Devidamente citados, os responsáveis anexaram aos autos suas razões de defesa.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2801/2018, opinando pelo afastamento dos indícios de irregularidades
apontados e, consequentemente, pela regularidade das
contas com recomendação ao ente.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 3426/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2801/2018, abaixo transcrita:
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

Nos termos do referido RTC, foram apontados na conclusão o seguinte achado de irregularidade:
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto aos achados detectados, conforme propostas
de encaminhamento sugeridas a seguir:
Inconsistência entre os registros contábeis e bancários
relativos às disponibilidades Financeiras (item 3.2.1 do
RTC)
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88
O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como
demonstrado a seguir:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 12) Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04985/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação
Tabela 13) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Contas Contábeis

Caixa e Equivalentes de
Caixa

B a l a n ç o TVDISP
Patrimonial
(b)
(a)
18.765,98
18.765,98

Diferença
(a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04985/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016
www.tce.es.gov.br

Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2016, relativos às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis não reﬂetem adequadamente os
saldos constantes dos extratos bancários:
Não foram apresentados extratos bancários relativos às
aplicações vinculadas às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829, n. 201513-7, Banestes, ag. 0111, n. 25297870
e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, n. 0006000006710, exibindo o saldo em 31/12/2016.
Portando, faz-se necessário que os gestores responsáveis apresentem os extratos bancários faltantes relativos a dezembro de 2016, ainda que o saldo seja igual
a R$ 0,00, bem como comprove a regularização das divergências, porventura remanescentes, no decorrer do
exercício ﬁnanceiro de 2017.
Diante da divergência apontada no RTC, os responsáveis foram citados para apresentarem os extratos bancários das contas correntes e daqueles referentes às aplicações. Os responsáveis, em suas defesas, apresentaram
justiﬁcativas (229/2018, 438/2018 e 590/2018 sistemas
e-tcees) para análise.
Constatou-se que as defesas dos responsáveis abordaram a mesma justiﬁcativa sobre o fato ocorrido, destacando-se:
O Município de Aracruz, por meio da Lei n.º 3.337/2010,
promoveu a desconcentração administrativa da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, vide art.
2°, in verbis:
Art. 2° Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Aracruz, com atriSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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buição de competência ás Unidades Orçamentárias para
produção de atos e distribuição de decisões e execução
administrativa.
Ocorre, contudo, que mesmo com a Lei n.º 3.337/2010,
as receitas estão sendo recebidas e contabilizadas na Secretária Municipal de Finanças, com exceção das pastas
de saúde, educação e assistência social que, por possuírem receitas próprias, realizam a contabilidade nas respectivas secretárias.
As demais secretárias, o que inclui a Secretária Municipal de Meio Ambiente, por não possuírem receitas, recebem repasses extraorçamentário da Secretaria de Finanças, contabilizados na conta n.º 4.5.1.1.2.02.00.000 (repasse recebido) no montante suﬁciente para arcar com
suas respectivas despesas.

lação que estabeleceu a desconcentração municipal, a
gestão contábil e ﬁnanceira ﬁcou a cargo da Secretaria
Municipal de Finanças, a quem é responsável pelos demonstrativos contáveis.

ações voltadas às áreas de ﬁnanças, orçamento e controle, aprovou na Câmara Municipal em 2017 o Plano de
Cargos e Salários dos Contadores - Lei n. 0 4157 /2017 e
dos Auditores

De fato, veriﬁcando a declaração e os extratos encaminhados, constata-se a declaração apenas de contas bancárias de movimentação e equivalência entre os saldos
dos extratos e os saldos contábeis, não sendo veriﬁcado
no extrato do mês de dezembro movimentações que sugerissem aplicações ﬁnanceiras nas respectivas contas.
Dessa forma sugere-se afastar a irregularidade.

Internos - Lei n.º 4155/2017, com vista a realizar concurso público, suprindo as necessidades pertinentes ás
prestações de contas aos órgãos ﬁscalizadores.

2.2 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual. (Item 3.3.1 do
RTC).

Argumentaram as defesas, que houve a desconcentração no município, onde a contabilidade passou emitir
muitos documentos e não dispõe de proﬁssionais (contadores) suﬁcientes, mas estão tentando cumprir a demanda do TCE em relação às prestações de contas. Tal
fato pode ser observado em defesas de outras unidades
gestoras desse município.
Assiste razão aos gestores responsáveis pelas contas de
2016, Srs. Aladim Fernando Cegueira (período de gestão
01/01 a 29/04/2016) e Sr. Jader Mutzig Bruna (período
de gestão 16/05 a 31/12/2016), pois não estava mais na
gestão quando da ciência do parecer do Controle Interno desta unidade gestora relativas ao exercício de 2016,
não cabendo a eles gestão acerca dos fatos levantados.
Nesse sentido sugere-se o afastamento da irregularidade apontada.

Portanto, as contas bancarias dessas unidades gestoras
não possuem aplicações ﬁnanceiras.

Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)

De acordo com as respostas encaminhadas, esclareceram que apesar de ter ocorrido a Desconcentração Administrativa no Município de Aracruz em 0110112015, as
receitas são recebidas e contabilizadas na Secretaria de
Finanças, com exceção das pastas de saúde, educação e
assistência social que, por possuírem receitas próprias,
realizam a contabilidade nas respectivas secretárias.

Assim descreve o Relatório Técnico Contábil (RTC):

Por ﬁm, esta unidade gestora não possui receitas e recebe repasses extraorçamentário da Secretaria de Finanças, contabilizados na conta n.º 4.5.1.1.2.02.00.000 (repasse recebido) no montante suﬁciente para arcar com
suas respectivas despesas. Assim, informaram que as
contas bancárias dessas unidades gestoras não possuem
aplicações ﬁnanceiras

A situação contida no item 3.3.1 decorre das condições
operacionais do Município, pois, inobstante tenha ocorrido a desconcentração administrativa, a Prefeitura Municipal possui 20 unidades gestoras e não dispõe de proﬁssionais (contadores) suﬁcientes para atender o art. 8°
da IN SCI n. º 04/2012, que estipula o prazo de 05/02 para entrega da PCAs à Controladoria Municipal.

Entretanto ressalte-se que a responsabilidade primária
pela prestação de contas é do ordenador de despesas,
não importando para tal as atribuições de terceiros envolvidos no processo de prestação de contas da entidade, cabendo a ele fazer gestão junto aos órgãos envolvidos para garantir que a conta da unidade sob sua responsabilidade chegue ao Tribunal no prazo estabelecido e os
relatórios estabelecidos pela Instrução Técnica 34/2015.

Em síntese alegam os citados que, nos termos da legis-

A gestão 2017 /2020, com a intenção de melhorar as

Levando-se em conta as argumentações apresentadas,

O Relatório de Controle Interno (arquivo “RELUCI”), exigido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as seguintes
informações:
Constatou-se que as defesas dos responsáveis abordaram a mesma justiﬁcativa sobre o fato ocorrido, destacando-se:

www.tce.es.gov.br
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as quais foram veriﬁcadas nesta análise, opina-se pela
afastamento da irregularidade dos responsáveis da gestão do exercício de 2016 e sugerindo a recomendar ao
atual gestor, que adote as medidas necessárias para o
encaminhamento, nas futuras prestações de contas, o
Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do RITCEES e
artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na
IN TC n°43/2017.

§4° do RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na
forma indicada na IN TC n°43/2017.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

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

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas dos senhores Jader
Mutzig Bruna e Aladim Fernando Cerqueira frente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz no
exercício de 2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos
responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos presentes autos;
1.2. Recomendar ao atual gestor que adote as medidas
necessárias para o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135,

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1131/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Responsável: WILSON BERGER COSTA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o Relatório Técnico 561/2017
e a Instrução Técnica Inicial 1033/2017, com sugestão
de citação do responsável para apresentação de razões
de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
1479/2017.
Devidamente citado, os responsável anexou aos autos
suas justiﬁcativas (Defesa / Justiﬁcativa 1198/2017).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1052/2018, opinando pela regularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 1331/2018).

Processo: 05090/2017-3

É o relatório.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

2 FUNDAMENTAÇÃO

Exercício: 2016

Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a

UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
www.tce.es.gov.br
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um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

TAR o Sr. Wilson Berger Costa para apresentar os documentos e razões de justiﬁcativa que julgar necessários.

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 1052/2018, abaixo transcrita:

JUSTIFICATIVA: A defesa se manifestou através da Defesa/Justiﬁcativa 01198/2017-1, conforme abaixo transcrito:

DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DOS INVENTÁRIOS DE BENS EM ALMOXARIFADO, MÓVEIS E IMÓVEIS.
(ITEM 3.2.2 RT 561/2017-6)
Conforme RT 561/2017-6:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 14: Estoques, Imobilizados e Intangíveis
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05090/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela 14, veriﬁca-se que o valor inventariado dos bens em almoxarifado, bens moveis e bens imóveis não foram devidamente evidenciados em suas respectivas contas contábeis do
Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se sugere CI-

Considerando o RTC – 00561/2017-6 do TCEES, onde solicita informação acerca da PCA 2016 no que se refere
à divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em almoxarifado, móveis e imóveis, cabe ressaltar que:
a) Bens em Almoxarifado;
De acordo com a citação emitida pelo TCCES referente
o RTC – 00561/2017-6 foi feito uma conferencia nos valores do arquivo enviado via CIDADES refere à PCA 2016
no que tange aos Bens em Almoxarifado. Foi solicitada a
empresa que presta serviço na locação do software de
gestão de materiais que ﬁzesse uma analise no arquivo
gerado, onde foi veriﬁcado que o sistema após uma atualização gerou o arquivo diferente do que estava impresso, acarretando assim o erro de valores. Estamos encaminhando novamente os arquivos com os valores corretos, para que possamos comprovar junto a este Tribunal
que não ouve erro ou má fé da administração e o que
ocorreu foi um erro na geração do arquivo, solicitando
assim que a pendência seja encerrada.
b) Bens Móveis;
O registro de Bens Móveis empenhados e liquidados no
Exercício de 2016 gerou montante de R$ 421.951,20,
contabilmente classiﬁcados nas contas do grupo
123100000000 – Bens Móveis conforme consta no Balancete de Veriﬁcação na coluna debito. A diferença
apontada de R$ 11.083,00, refere-se a: 1) R$ 17,00 a
www.tce.es.gov.br

maior na contabilidade em relação aos Bens Moveis (Inventario) uma vez que a liquidação N° 3251/2016 foi liquidada no seu valor total R$ 520,00 como equipamento
e material permanente conforme demonstrado na nota
de liquidação em anexo, e não foi descontado o valor de
17,00 que são de Materiais de Consumo e cujo bem não
foi inventariado pelo setor de patrimônio. Esse valor de
R$ 17,00 já foi contabilizado de forma correta, ou seja,
como material de consumo, conforme demonstrado no
Resumo do Inventário do Almoxarifado em anexo e nota de lançamento contábil. 2) A prefeitura contratou no
exercício de 2015 uma empresa que fez o levantamento
patrimonial dos seus bens moveis e imóveis. Nesse levantamento foi expurgada a liquidação Nº 3713/2013 de
restos a pagar, cujo bem não foi encontrado no patrimônio da Prefeitura.
No encerramento do Exercício de 2016, foi feito o cancelamento da liquidação Nº 3713/2013 de restos a pagar (nota de liquidação em anexo) em 21/12/2016 no valor de R$ 11.100,00, nota ﬁscal N° 103 pelo Decreto Nº
407/2016, ou seja, foi feito a baixa contábil em duplicidade desse valor, uma vez que no levantamento patrimonial feito pela empresa, esse valor já havia sido baixado
no inventario físico.
Para a Prestação de Contas Anual de 2017 já foi realizado
o lançamento contábil no valor de 11.100,00, para que
contabilmente o valor do bem seja incorporado ao patrimônio da prefeitura eliminando assim essa diferença. Foi
realizado o seguinte lançamento, conforme nota de lançamento contábil anexo:
Debito: 123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS (R$
11.100,00)
Credito: 237110300000 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTESegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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RIORES (R$11.100,00).
c) Bens Imóveis;
No Exercício de 2016 foi liquidado um montante de
R$ 4.324.445,34 classiﬁcados contabilmente na conta
123210601000 – Bens em Andamento. Ao ﬁnal de 2016
foi feito um levantamento onde se apurou que desse valor liquidado, R$ 2.578.164,64 precisou ser incorporado ao Patrimônio, pois algumas obras foram concluídas.
No Balancete de Veriﬁcação na coluna Crédito apresenta o valor de R$ 2.709.581,66 diferença apurada de R$
131.417,02 que se refere a cancelamento das liquidações Nº 3358/2013, 1414/2015, 1193/2014, 2531/2013,
531/2013 e 2176/2013 no valor de R$ 12.046,79, pelo
Decreto nº. 407/2016 (Em Anexo), e o montante de R$
119.370,23 provenientes de anulação de pagamento N°
466/2016 e liquidação 328/2016, conforme demonstrado nas notas de Cancelamento de Restos a Pagar, Anulação de Liquidação e no Razão da Contábil em anexo.
A prefeitura contratou no exercício de 2015 uma empresa que fez o levantamento patrimonial dos seus
bens moveis e imóveis. Nesse levantamento foram expurgadas as liquidações Nº 3358/2013, 1414/2015,
1193/2014, 2531/2013, 531/2013 e 2176/2013 no valor
de R$ 12.046,79, e o montante de R$ 119.370,23 provenientes de anulação de pagamento N° 466/2016 e liquidação 328/2016, ou seja, foi feito a baixa contábil em duplicidade desse valor, uma vez que no levantamento patrimonial feito pela empresa, esse valor já havia sido baixado no inventario físico.
Para a Prestação de Contas Anual de 2017 foi realizado
o lançamento contábil no valor de R$ 131.417,02, para
que contabilmente o valor do bem seja incorporado ao
patrimônio da prefeitura eliminando assim essa diferen-

ça. Foi realizado o seguinte lançamento, conforme nota
de lançamento contábil anexo:
Debito: 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS (R$
131.417,02) Credito: 237110300000 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$ 131.417,02)
ANÁLISE:
a) Bens em Almoxarifado: depreende-se da resposta da
defesa que foi encaminhado para o TCEES por ocasião
da PCA, o arquivo errado, a defesa fez o encaminhamento das Peças Complementares 10567/2017-4 e 10578-2,
referente ao Inventário/Saldo de Materiais Consolidado,
com saldo R$ 47.014,07, sem, contudo, haver a indicação sobre a qual período se refere.
No entanto, em consulta ao arquivo 02_RESAMC_178.
pdf - Resumo do Inventário do Almoxarifado - Material de Consumo no sistema CidadES, período 01/01 a
31/12/2016, observa-se que o Resumo demonstra saldo
ﬁnal R$ 47.014,07. A defesa fez também o reenvio do Resumo do Inventário do Almoxarifado - Material de Consumo (RESAMC), período 01/01 a 31/12/2016, demonstrando saldo ﬁnal R$ 47.014,07 através da Peça Complementar 10584/2017-8.
Bens Móveis: Alega a defesa que o montante de R$
11.083,00 a menor na contabilidade, refere-se a:
R$ 17,00 a maior na contabilidade em relação aos
Bens Moveis (Inventario) uma vez que a liquidação N°
3251/2016 foi liquidada no seu valor total R$ 520,00 como equipamento e material permanente conforme demonstrado na nota de liquidação em anexo, e não foi
descontado o valor de 17,00 que são de Materiais de
Consumo e cujo bem não foi inventariado pelo setor de
patrimônio, e
www.tce.es.gov.br

baixa contábil em duplicidade no valor de R$ 11.100,00,
nota ﬁscal N° 103 pelo Decreto Nº 407/2016, ou seja, foi
feito a desse valor, uma vez que no levantamento patrimonial feito pela empresa, esse valor já havia sido baixado no inventario físico.
A defesa legou ainda que, efetuou os ajustes necessários, encaminhando para comprovação, os documentos
abaixo listados:
Peças Complementares 10568/2017-9 e 10578/2017-2
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar, Período De
01/01/2016 Até 31/12/2016, evidenciando à ﬂs. 8/9 o
cancelamento de R$ 11.100,00, referente à Liquidação
Nº 3713/2013, Decreto 407/2016;
Peça Complementar 10579/2017-7 Nota de Cancelamento de Restos a Pagar, em 19/11/2013, Decreto 407/2016,
data 21/12/2016, Valor Cancelado R$ 11.100,00, Empenho: 2131/2013, Liquidação: 3713/2013;
Peça Complementar 10580/2017-1 Nota de Lançamento
Contábil Manual Nº 5/2016, em 31/12/2016, ajuste de
17,00 no lançamento da Nota de Liquidação 3251/2016;
Peça Complementar 10581/2017-1 Nota de Lançamento Contábil Manual Nº 1/2017, em 31/10/2017, ajuste
de R$ 11.100,00;
Peça Complementar 10582/2017-6 Nota de Liquidação
Nº 0003251/2016, R$ 520,00, em 30/9/2016
Peça Complementar 10583/2017-3 Nota de Liquidação
Nº 3713/2013, em 19/11/2013, 11.100,00;
c) Bens Imóveis: conforme a defesa, foi feita a baixa contábil do valor de R$ 131.417,02, em 2015 e 2016, ou seja,
em duplicidade, e, visando corrigi-la, foi realizado o lançamento contábil no valor de R$ 131.417,02, para que
contabilmente o valor do bem seja incorporado ao paSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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trimônio da prefeitura eliminando assim essa diferença.
Para comprovação do ajuste, encaminhou os documentos abaixo listados:
Peças Complementares 10569 a 10574/2017 Notas
de Cancelamento de Restos a Pagar, totalizando R$
12.046,79 em obras e instalações;
Peça Complementar 10575/2017-9 Nota de Anulação
de Liquidação Nº 5/2016 totalizando R$ 119.370,23 em
obras e instalações;
Peça Complementar 10576/2017-3 Nota de Lançamento
Contábil Manual Nº 2/2017 em 31/10/2017, no montante de R$ 131.417,02, referente a lançamento de ajuste
contábil da conta 123219999000 - Outros Bens Imóveis;
Peça Complementar 10586/2017-7 Balancete Analítico
Contábil Simpliﬁcado Setembro de 2017.
Diante de todo o exposto, e mediante os documentos de
prova dos ajustes efetuados, sugere-se afastar este indicativo de irregularidade.
2.2 PARECER CONCLUSIVO DE GESTOR DIVERSO AO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO (ITEM 3.3.1 RT 561/2017-6)
Conforme RT 561/2017-6:
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido na IN 34/2015, veriﬁca-se que, de
acordo com parecer conclusivo (arquivo 02_RELUCI_168.
pdf), as contas examinadas dizem respeito à responsabilidade das Sras. Suellen Pagotto dos Santos e Nayara
Benﬁca Pires Puziol, sendo, portanto, agente diverso do
responsável pelo presente Prestação de Contas, qual seja, o Sr. Wilson Berger Costa.
Assim, sugere-se CITAR o Sr. Wilson Berger Costa para
apresentar Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo

Controle Interno, comprovando a legalidade e avaliando os resultados, quanto à eﬁcácia e eﬁciência de sua
gestão, como responsável pela Prefeitura Municipal de
Afonso Claudio no exercício de 2016.
JUSTIFICATIVA: A defesa se manifestou através da Defesa/Justiﬁcativa 01198/2017-1, conforme abaixo transcrito:
3.3.1 Parecer Conclusivo de gestor diverso ao responsável pela gestão.
De acordo com a citação emitida pelo TCCES referente o
RTC – 00561/2017-6, foi feito uma analise dos arquivos
enviados via CIDADES refere à PCA 2016 e constatou-se
que realmente no momento de anexar o arquivo 02_RELUCI_168.pdf da Prefeitura no sistema de contabilidade
publica no qual gera os arquivos, foi anexado o arquivo
02_RELUCI_168.pdf do Fundo de Saúde, devido os arquivos estarem com a mesma nomenclatura, isso acabou
gerando um equivoco.
Diante desse equivoco estamos encaminhando novamente para apreciação o arquivo 02_RELUCI_168.pdf da
prefeitura em anexo a esta resposta.
ANÁLISE: A defesa esclareceu ter anexado o arquivo 02_
RELUCI_168.pdf do Fundo de Saúde por equívoco e encaminhou a Peça Complementar 10585/2017-2 RELOCI, referente ao Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno – Contas do
Prefeito, exercício 2016, expressando a seguinte opinião:
as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam
adequadamente com ressalvas a posição orçamentária,
ﬁnanceira, patrimonial e de gestão ﬁscal do exercício a
que se refere.
www.tce.es.gov.br

Tendo em vista o encaminhamento do relatório, sugere-se afastar este indicativo de irregularidade.
2.3 Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Ativa (item 3.6.1 RT 561/2017-6)
Conforme RT 561/2017-6:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os registros nas
contas contábeis representativas da dívida ativa da unidade gestora:
Tabela 18: Análise da Dívida Ativa Tributária
R$1,00

Em

Fonte: Processo TC 05090/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se, na tabela 18, que o valor dos créditos de natureza tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados
no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge dos saldos das
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Tabela 19: Análise da Dívida Ativa Não Tributária
Em R$1,00
Fonte: Processo TC 05090/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se, na tabela 19, que o valor dos créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge dos saldos
das respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Tabela 20: Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não
tributária) Em R$1,00
Fonte: Processo TC 05090/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se, na tabela 20, que o valor dos créditos inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Dívida Ativa, diverge dos saldos das respectivas contas
contábeis do Balanço Patrimonial.
Desta forma, diante das divergências apontadas nas tabelas 18, 19 e 20, sugere-se CITAR o Sr. Wilson Berger
Costa para apresentar os documentos e razões de justiﬁcativa que julgar necessários.
JUSTIFICATIVA: a defesa se manifestou através da Defesa/Justiﬁcativa 01198/2017-1, conforme abaixo transcrito:
Considerando o RTC – 00561/2017-6 do TCEES, onde solicita informação acerca da PCA 2016 no que se refere à
Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da
Dívida Ativa, cabe ressaltar que:
O saldo que foi enviado no Anexo XIV – Balanço Patrimonial na PCA 2016 no valor de R$ 4.403.247,24 esta diferente do relatório da Divida Ativa em R$ 267.863,26,
pois se trata de: 1) R$ 219.260,78 referente a lançamento equivocado de contribuição de dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
lançado indevidamente na conta 112110401000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, onde deveria ter sido lançado na conta
413210100000 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE.
Como foi lançada uma previsão na conta de ativo circulante, ao ﬁm do exercício de 2016 como não foi arrecadado o valor que foi previsto, o sistema automaticamente inscreveu a diferença não arrecadada em divida ativa.
Em 30 de Setembro de 2017 foi feito um cancelamento
desse valor de R$ 219.260,78, uma vez que essa divida
ativa não existe.

2) Foram concedidos descontos no pagamento da divida
conforme previsto no artigo 266 da lei 1.932/2010, no
exercício de 2015 (R$ 19.253,11) e 2016 (R$ 29.349,35)
totalizando uma diferença de R$ 48.602,46 acumulados
no exercício de 2016, classiﬁcados contabilmente de forma equivocada conforme lançamento descrito:

sários para que na PCA de 2017 os apontes de irregularidades que foram levantados pelo RTC – 00561/2017-6,
não ocorram novamente, e que a administração possa
demonstrar que ate o mês de setembro todos os erros
foram ajustados com a realidade demonstrada no Relatório da Divida Ativa.

361710525000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL (DEBITO).

ANÁLISE: Alegou a defesa que as divergências decorreram de lançamentos contábeis equivocados e acumulados em 2015 e 2016, e também ao processo de fechamento realizado pela empresa prestadora de serviço na
locação do software para a PCA 2016, alegou, ainda, ter
realizado as correções através de cancelamentos, ajustes
e do fechamento da Divida Ativa Tributaria e Não Tributaria ate o mês de Setembro de 2017.

112910401000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS
DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – IMPOSTOS. (CRÉDITO).
Esses lançamentos não estavam abatendo do saldo da
divida, gerando assim a diferença que foi apontada por
este Relatório Técnico. Em 30 de setembro de 2017, foi
feito um lançamento para ajustar essa diferença. O lançamento realizado foi:
112910401000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS
DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – IMPOSTOS. (DEBITO).
121110401000 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS. (CRÉDITO).
3) Os saldos referentes aos créditos de natureza Tributária e Não – Tributárias estavam divergentes devido ao
processo de fechamento realizado pela empresa prestadora de serviço na locação do software para a PCA 2016,
que ao realizar este procedimento veriﬁcou-se a necessidade de atualizar os saldos, haja vista que o valor da Divida Ativa Não Tributaria estava com saldo que não condiz
com a realidade apurada após esse fechamento.
A Administração atual do Município de Afonso Claudio,
diante dos fatos apontados por este Tribunal, solicitou à
empresa que ﬁzesse o fechamento da Divida Ativa tanto Tributaria, quanto Não Tributaria ate o mês de Setembro de 2017, com intuito de fazer os lançamentos neceswww.tce.es.gov.br

Para comprovação do alegado, a defesa encaminhou os
documentos abaixo elencados:
Peça Complementar 10587/2017-1 relatório de Lançamentos Fechados Sintéticos Dívida Ativa 09/2017;
Peça Complementar 10588/2017-6 Nota de Lançamento Contábil Manual Nº 24/2017, 30/09/2017, lançamento de acerto nos concedidos descontos no pagamento da divida conforme previsto no artigo 266 da
lei 1.932/2010, no exercício de 2015 (R$ 19.253,11) e
2016 (R$ 29.349,35) totalizando uma diferença de R$
48.602,46 acumulados no exercício de 2016;
Peça Complementar 10589/2017-7 Nota de Lançamento Contábil Manual Nº 8/2017, 30/09/2017, 219.260,78,
lançamento de cancelamento referente contribuição de
dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de
iluminação pública lançado indevidamente, já que o valor previsto de arrecadação em 2015 não foi atingido.
Sendo assim, sugere-se afastar este indicativo de irreguSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018

252

ATOS DA 1a CÂMARA

laridade.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. julgar REGULARES as contas do senhor Wilson Berger Costa frente à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio no exercício de 2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos presentes autos.
2. Unânime.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1132/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo:

06630/2017-1

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:

2016

UG:
CIM Polo Sul - Consórcio Intermunicipal de
Saúde Pólo Sul Capixaba – Cim Polo Sul
Relator:

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÓLO SUL CAPIXABA – CIM PÓLO SUL – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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

1 RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pólo Sul Capixaba, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias.
www.tce.es.gov.br

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 01148/2017
e a Instrução Técnica Inicial 0025/2018, com sugestão
de citação do responsável para apresentação de razões
de defesa. Devidamente citado, o responsável anexou
aos autos suas justiﬁcativas.
Foram os autos encaminhados a área técnica que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2857/2018, opinando pela regularidade das contas anuais apresentadas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 3581/2018).
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2857/2018, abaixo transcrita:
“[...]
2- ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 00142/2018-1
2.1
Ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais. (ITEM 3.2.1 DO RTC
01148/2017-1).
Base legal: : Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República.
De acordo com o item 3.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 01148/2017-1,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), veriﬁca-se, das tabelas acima, que os
valores liquidados e pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram uma diferença de 25,48%, dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justiﬁcativas, para ﬁns de análise
das contas.
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justiﬁcativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.

to 319013000 de obrigações patronais do INSS e obrigações relativas ao FGTS, recolhidas a Caixa Econômica
Federal.
Passamos então a analisar o razão da conta 319013000
apenas do Credor INSS (DOC 3). Veriﬁcamos que o valor empenhado no exercício corresponde ao montante
de R$ 60.000,00; anulações de empenhos no valor de
R$ 19.304, 82; liquidação e pagamento no valor de R$
40.695,16 e saldo a pagar de Zero (0,00).

(PROTOCOLO

A anulação de empenho refere se aos saldos dos empenhos estimativos realizados no exercício de 2016 não utilizados no exercício.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:

O valor liquidado e pago de R$ 40.695,16 identiﬁcado no
razão da conta corresponde ao valor apurado pelo TCEES
no processo 6630/2017.

JUSTIFICATIVAS
05703/2018-6)

APRESENTADAS

Durante a análise realizada na Prestação de Contas do
exercício de 2016 do CIM POLO SUL, foi constado, o não
recolhimento previdenciário da parte patronal do exercício de 2O16, conforme demonstrados na Tabela 04, ﬂs. 6
do Processo TC -6630/2017-1, que apurou um valor a recolher relativo a contribuição patronal devido ao Regime
Geral de Previdência 10.373,00 passível de justiﬁcativa.
Diante do indicio de irregularidade, realizamos análise
do valor apurado pelo TCEES de R$ 10.373,00 e constatamos através do demonstrativo da Dívida Flutuante, anexo 17 do ano de 2016, que a inscrição de restos a pagar
no exercício de 2016 totaliza o montante de R$ 7.500,00
(DOC 1), não havendo registro de restos a pagar no valor
10.373,00 relativos a contribuição previdenciária patronal empenhada a pagar.
Após essa análise, emitimos um razão da conta
3190130000 - INSS do exercício de 2016 (DOC 2). Observamos nesse razão que houve empenhos no elemen-

Assim, considerando que não houve registro de restos a
pagar e considerando que todos os valores liquidados relativos ao INSS foram pagos, não há divergência de valores a recolher.
Para subsidiar nossa análise, estamos encaminhando em
anexo todas as guias de recolhimento (GPS) do exercício
de 2016 com os respectivos comprovantes de pagamentos, demonstrado que não há valores devidos ao INSS a
ser recolhidos.
Tratando-se de tributo federal, estamos enviando em
anexo (DOC 4) a Certidão Negativa de Débitos do INSS,
comprovando que todas as obrigações foram devidamente recolhidas.
Solicitamos a este Tribunal de Contas a juntada ao Processo TC 6630/2017 de todos os documentos em anexos
a esta defesa.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
www.tce.es.gov.br

A defesa relata que o valor empenhado no exercício corresponde ao montante de R$ 60.000,00, anulações de
empenhos no valor de R$ 19.304,82; liquidação e pagamento no valor de R$ 40.695,16 e saldo a pagar de Zero
para o exercício seguinte, e que a anulação de empenho
se refere aos saldos que foram estimados a mais no exercício de 2016, porém não utilizados no exercício.
Dando suporte a essa argumentação, foi apresentado o razão da conta 319013000 - Relação de Empenhos
Emitidos do Credor INSS (DOC 3/Peça-Complementar
05808/2018-1), no qual se veriﬁca que as justiﬁcativas
são pertinentes, visto que tal documentação demonstra
que o valor liquidado e pago de R$ 40.695,16 é pertinente ao apresentado no RT, assim como, não apresenta saldo para o exercício seguinte, conforme segue:
Portanto, diante das justiﬁcativas e documentação encaminhada, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
2.2
Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias do servidor. (ITEM 3.2.2 DO RTC
01148/2017-1).
Base legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República.
De acordo com o item 3.2.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 01148/2017-1,
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores inscritos e recolhidos pela unidade gestora, no
decorrer do exercício em análise, representaram uma diferença de 15,89%, dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justiﬁcativas, para ﬁns de análise das contas.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justiﬁcativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
JUSTIFICATIVAS
05703/2018-6)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Durante a análise realizada na Prestação de Contas do
exercício de 2016 do CIM POLO SUL, foi constado, o não
recolhimento previdenciário da parte servidor do exercício de 2016, conforme demonstrados na Tabela 05, ﬂs. 6
do Processo TC -6630/2017-1, que apurou um valor a recolher relativo a contribuição do servidor devido ao Regime Geral de Previdência - INSS no valor de R$ 2.538,87
passível de justiﬁcativa.
Diante do indicio de irregularidade, realizamos análise
do valor apurado pelo TCEES de R$ 2.538,87 e constatamos através do Demonstrativo da Dívida Flutuante do
exercício de 2016 (DOC 1) que o valor a recolher corresponde ao valor apurado de R$ 2.538,87. Esse valor foi
recolhido no exercício de 2017, conforme podemos observar no Demonstrativo da Dívida Flutuante do Exercício de 2017 (DOC 5) que iniciou o ano de 2017 com valor
de R$ 2.538,87 e após movimentação de inscrição e baixa apresentou saldo ﬁnal de R$ 482,25.
Conforme relatado no item anterior, estamos enviando
todos os comprovantes de recolhimento das contribuições ao INSS e a Certidão Negativa de Débitos do INSS,
comprovando que não há valor a ser recolhido·.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa relata que o valor em questão foi recolhido no
exercício de 2017, conforme o Demonstrativo da Dívi-

da Flutuante do Exercício de 2017 (DOC 5/Peça-Complementar 05808/2018-1) no qual demonstra o saldo inicial
com o valor de R$ 2.538,87, inscrição de R$ 18.269,48,
baixa de R$ 20.326,10 e saldo ﬁnal de R$ 482,25.
Dando suporte a essa argumentação, foi apresentado o
Demonstrativo da Dívida Flutuante do Exercício de 2017
(DOC 5/Peça-Complementar 05808/2018-1), no qual se
veriﬁca que as justiﬁcativas são pertinentes, visto que tal
documentação demonstra que o valor de R$ 2.538,87 remanescente do exercício de 2016 foi quase todo baixado no exercício de 2017, já que a movimentação de inscrição e baixa apresentou saldo ﬁnal de R$ 482,25, conforme segue:
Portanto, diante das justiﬁcativas e documentação encaminhada, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
2.3
Não conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como
recebidos pelo consórcio público. (ITEM 3.5.4.1 DO RTC
01148/2017-1).
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
De acordo com o item 3.5.4.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 01148/2017-1,
Apesar da Tabela 14 logo acima demonstrar os valores
totais praticamente iguais, os entes consorciados Apiacá
e Muqui apresentaram divergências entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público.
Sugere-se assim a citação do gestor responsável para
que apresente justiﬁcativas e documentação complementar que entender pertinentes.
JUSTIFICATIVAS

APRESENTADAS
www.tce.es.gov.br

(PROTOCOLO

05703/2018-6)
Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:
Analisando este item identiﬁcamos que a divergência refere-se a valores de receitas do exercício de 2016 que
são registradas na conta contábil 41723370000 -Transferência a Consorcio Público, a qual possui detalhamento por Município.
Identiﬁcamos durante nossa análise que os valores apurados pelo TCEES relativos às receitas arrecadadas dos
Municípios de Apiacá está faltando arrecadar o valor de
R$ 7.007,65 e o Município de Muqui está sobrando o valor de R$ 7.007,65, ou seja, no balancete da receita observamos qual houve equívoco na classiﬁcação do detalhamento da receita. Entretanto o total arrecadado não
sofreu alterações, não afetando assim o resultado da
execução orçamentária do exercício de 2016.
O detalhamento da receita por município não é obrigatório, sendo utilizado para controle interno dos valores
arrecadados. Dessa forma o CIM POLO SUL utiliza o sistema de gestão, o qual é fundamental para controle dos
valores recebidos e valores a receber de cada município,
para que seja apurado o valor que cada ente consorciado possui em cada rubrica (pessoal, material/serviço e
investimentos).
Segue anexo a esta defesa (DOC 6) o relatório de Repasses Previstos x Realizados do exercício de 2016 demostrando o valor transferido de cada município. O Município de Apiacá transferiu o valor de R$ 43.270,62 e o Município de Muqui o valor de R$ 116.805,96.
O equívoco no registro da receita não afetou as demonstrações contábeis bem corno não afetou a execução da
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

255

ATOS DA 1a CÂMARA

O CIM POLO SUL, solicitou a contabilidade que após ter
tomado conhecimento do equívoco ocorrido em 2016,
passe a veriﬁcar os valores registrados no detalhamento da receita com o relatório gerencial, conciliando assim cada valor recebido de repasse, para evitar futuras
notiﬁcações.

islação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas do Sr.
Carlos Roberto Casteglione Dias no exercício da função de ordenador de despesas do Consorcio Público
Região Polo Sul – CIM Polo Sul/ES, no exercício de 2016,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Vitória – E.S., 20 de julho de 2018. [...]”

A defesa relata, que por um equívoco, foi registrado no
Balancete da Execução Orçamentária da Receita o valor de R$ 7.007,65 a menor para o Município de Apiacá
e maior para Município de Muqui. E, que, este equívoco não afetou o resultado da execução orçamentária do
exercício de 2016.

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

Com objetivo de fundamentar essa alegação, foi apresentado o Relatório de Repasses Previstos X Realizados
de Janeiro a dezembro de 2016 (DO6/Peça-Complementar 05808/2018-1), no qual se veriﬁca que as justiﬁcativas são pertinentes, visto que tal documentação demonstra conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público para os Municípios de Apiacá
e Muqui, conforme segue:

Relator

gestão dos recurs6s· de cada um dos municípios.

Portanto, diante das justiﬁcativas e documentação encaminhada, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Consorcio Público Região Polo Sul – CIM Polo Sul/ES, relativa
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na leg-

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias frente ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Pólo Sul Capixaba no exercício de 2016,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal,
1.2. ARQUIVAR após transito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1133/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo:

03560/2018-1

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
UG:

2017
PMM - Prefeitura Municipal de Marilândia

Relator:

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável: GEDER CAMATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Marilândia referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Geder
Camata.
O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o
Relatório Técnico 103/2018 e a Instrução Técnica Conclusiva 1820/2018, opinando pela regularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 2214/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO

3.1.1 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

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

3.1.2 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados

Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 103/2018, abaixo transcrito:

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

3. GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos de controle predeﬁnidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.

Base Legal: artigos. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.

Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
www.tce.es.gov.br

101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
3.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001.
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
3.1.5 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da receita orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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3.1.6 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.7 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior
da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.8 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.

Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

3.1.9 Comparativo entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial

Veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da
despesa em valores superiores à dotação atualizada.

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

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

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Fonte: Processo TC 03560/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.

Veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro

3.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
www.tce.es.gov.br

3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS

No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem
ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um
dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis
até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão comSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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preendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa ﬁnalidade, inclusive os decorrentes de operações que transﬁram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
3.2.1 Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Fonte: Processo TC 03560/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 43/2017, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação
Tabela 13: Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Contas Contábeis Balanço Patri- TVDISP (b)
monial (a)
Caixa e Equiva- 4.166.527,89
4.166.527,89
lentes de Caixa

Diferença (a-b)
0,00

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2017:
Tabela 14:
Em R$ 1,00

Estoques,

Imobilizados

e

Intangíveis

Fonte: Processo TC 03560/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Com base na tabela anterior, constata-se que os valores
inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
3.3 ANÁLISE DO RELATÓRIO E DO PARECER DO CONTROLE INTERNO
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigidos no §2º do art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012, no §4º do art. 135 do Regimento
Interno do TCEES e na IN 43/2017, conclui-se que a PCA
se encontra regular.

Fonte: Processo TC 03560/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

3.4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2017, relativos às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis reﬂetem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários.

Com base nas peças que integram a Prestação de Contas
Anual, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem
como os valores retidos dos servidores e recolhidos para
os fundos de previdência:

3.2.2 Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens

Tabela 15: Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora
Em R$ 1,00
www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 03560/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 16: Contribuições Previdenciárias – Servidor
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03560/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
De acordo com os quadros acima não há evidências de
ausência de pagamento das contribuições previdenciárias.
3.5 PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar
se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo
permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão
sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na Demonstração das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se o comportamento da dívida decorrente de parcelamentos previdenciários, do qual se constata:
Tabela 17: Movimentação de Débitos Previdenciários
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03560/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se que não há evidências do descumprimento
dos parcelamentos ﬁrmados.
3.6 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INCENTIVOS
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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FISCAIS
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabeleceu que
a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita,
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a pelo menos
uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º da LRF, estabelece que deve integrar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) o Anexo de
Metas Fiscais (AMF), o qual deve conter, dentre outros,
o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
A concessão de incentivos ﬁscais, num primeiro momento, resulta em redução da arrecadação de receitas públicas, motivo pelo qual deve ser compensada por projetos

ou atividades que devem promover o desenvolvimento econômico do Estado. Esse desenvolvimento, por sua
vez, resultará em aumento das receitas públicas, decorrentes do consumo propiciado pelo incremento da atividade econômica.
Para que os incentivos concedidos produzam os resultados esperados, a administração pública precisa exercer
um controle sobre os projetos e atividades incentivadas.
Esse controle, por sua vez, deve compreender, dentre
outros critérios, a avaliação da viabilidade técnica, econômica e ﬁnanceira do projeto, e principalmente, se as
metas e resultados, em face das justiﬁcativas apresentadas para sua concessão, estão sendo alcançados.
Em síntese, deve-se observar:
A projeção da renúncia de receita e seu impacto nas metas ﬁscais.
Os valores previstos para a renúncia de receitas nos projetos e atividades incentivados, o registro e a evidenciação das receitas efetivamente renunciadas, e o real impacto desses incentivos nas metas ﬁscais do ente da federação.
Os resultados econômicos e sociais efetivamente alcançados em face dos projetos e atividades incentivadas.
Partindo dessa premissa e levando em consideração as
demonstrações contábeis, o relatório de gestão, o demonstrativo que expressa a situação dos projetos e instituições beneﬁciadas por renúncia de receitas e o relatório e parecer conclusivo da unidade de controle interno,
apresentados na prestação de contas anual relativa ao
exercício em análise, veriﬁcou-se, sob o aspecto da gestão, se esses demonstrativos evidenciam a existência de
projetos ou atividades beneﬁciadas com incentivos ﬁswww.tce.es.gov.br

cais e se esses projetos ou atividades estão sendo objeto
de controle pela administração pública.
De acordo com informações encaminhadas pelo município, não houve renúncia de receita.
3.7 ANÁLISE DA DÍVIDA ATIVA
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi editada com o
objetivo de garantir uma melhor gestão dos recursos públicos. Fundada na responsabilidade ﬁscal e na transparência pública, estabeleceu normas visando ao alcance
do equilíbrio sustentável das contas públicas.
Dentre suas premissas, a lei impôs aos administradores
públicos, além da limitação dos gastos, uma melhor gestão das receitas públicas, dentre as quais se destacam a
instituição e efetiva arrecadação das receitas de competência do ente da federação.
Nesse contexto e sob a ótica da gestão ﬁnanceira a cargo dos ordenadores de despesas, avaliou-se, com base
nas demonstrações contábeis e demais peças integrantes desta prestação de contas anual, se os atos de gestão praticados pelos gestores responsáveis, no decorrer
do exercício em análise, evidenciam o exercício de ações
voltadas para o cumprimento das determinações contidas na LRF, em especial, se a dívida ativa está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial.
3.7.1 Análise entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT)
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os registros nas
contas contábeis representativas da dívida ativa da unidade gestora:
Tabela 18: Análise da Dívida Ativa Tributária
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Fonte: Processo TC 03560/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Fonte: Processo TC 03560/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Primeira Câmara.

Veriﬁca-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
de natureza tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está devidamente registrado em suas respectivas contas contábeis
do Balanço Patrimonial.

Considerando a tabela anterior e as demais análises realizadas nos documentos que compõem esta prestação
de contas, constata-se que a dívida ativa está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial, conforme
a seguir:

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

Tabela 19: Análise da Dívida Ativa Não Tributária

4. MONITORAMENTO

Fonte: Processo TC 03560/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

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

Veriﬁca-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
de natureza não tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está devidamente registrado em suas respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Tabela 20: Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não
tributária)

4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Fonte: Processo TC 03560/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Relator

Veriﬁca-se, na tabela anterior, que o total dos créditos
inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram registrados em suas respectivas
contas contábeis do Balanço Patrimonial.

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

3.7.2 Cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa

1.1. JULGAR REGULARES as contas do senhor Geder Camata frente à Prefeitura Municipal de Marilândia no
exercício de 2017, na forma do inciso I, do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao
responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos presentes autos.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO – CONTAS RE-

Com base no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram extraídas algumas informações que subsidiam as análises
relativas à cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa:
Tabela 21: Informações complementares sobre a Dívida
Ativa

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1134/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo:

03712/2018-7

Exercício:

2017

UG:

PMVP - Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Relator:

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Responsável: IRINEU WUTKE

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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GULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

zo regimental.

Anual/2017

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e art. 168
do Regimento Interno do TCEES, o prazo para julgamento das contas encerra-se em 31/12/2019.

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Vila Pavão referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Irineu
Wutke.
O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o
Relatório Técnico 149/2018 e a Instrução Técnica Conclusiva 26402018, opinando pela regularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 3070/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os arquivos que compõem a prestação
de contas foram assinados eletronicamente pelo gestor
responsável por seu encaminhamento, pelo responsável
técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno, quando for o caso.
3. GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

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

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

3.1.1 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

2. FORMALIZAÇÃO

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 06/04/2018, nos termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, não observando, portanto, o pra-

Base Legal: artigos. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 149/2018, abaixo transcrito:
2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO

3.1.2 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.

Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

3.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
3.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

262

ATOS DA 1a CÂMARA

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001.

monstrativos contábeis.

Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:

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

Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.

Veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
3.1.5 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da receita orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.6 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.8 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

3.1.9 Comparativo entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os de-

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
www.tce.es.gov.br

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.
3.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da
despesa em valores superiores à dotação atualizada.
3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”.
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem
ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um
dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis
até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Tabela 12: Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades
Em R$ 1,00

inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.

Fonte: Processo TC 03712/2018-7 - Prestação de Contas
Anual/2017

3.3 ANÁLISE DO RELATÓRIO E DO PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 43/2017, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação

Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigidos no §2º do art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012, no §4º do art. 135 do Regimento
Interno do TCEES e na IN 43/2017, conclui-se que a PCA
se encontra regular.

tas em análise:

Tabela 13: Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03712/2018-7 - Prestação de Contas
Anual/2017

3.4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2017, relativos às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis reﬂetem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários.

Com base nas peças que integram a Prestação de Contas
Anual, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem
como os valores retidos dos servidores e recolhidos para
os fundos de previdência:

3.2.2 Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens

Tabela 15: Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora
Em R$ 1,00

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa ﬁnalidade, inclusive os decorrentes de operações que transﬁram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.

Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

3.2.1 Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades

Tabela 14:
Em R$ 1,00

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de con-

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

Imobilizados

e

Intangíveis

Fonte: Processo TC 03712/2018-7 - Prestação de Contas
Anual/2017
Com base na tabela anterior, constata-se que os valores
www.tce.es.gov.br

Tabela 16: Contribuições Previdenciárias – Servidor
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03712/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
De acordo com os quadros acima não há evidências de
ausência de pagamento das contribuições previdenciárias.
3.5 PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
No que se refere aos parcelamentos de débitos previSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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denciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar
se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo
permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão
sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.

de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;

das para sua concessão, estão sendo alcançados.

Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.

A projeção da renúncia de receita e seu impacto nas metas ﬁscais.

Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na Demonstração das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se o comportamento da dívida decorrente de parcelamentos previdenciários, do qual se constata:

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

Tabela 17: Movimentação de Débitos Previdenciários
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03721/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se que não há evidências do descumprimento
dos parcelamentos ﬁrmados.
3.6 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INCENTIVOS
FISCAIS
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabeleceu que
a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita,
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a pelo menos
uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas

Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
A concessão de incentivos ﬁscais, num primeiro momento, resulta em redução da arrecadação de receitas públicas, motivo pelo qual deve ser compensada por projetos
ou atividades que devem promover o desenvolvimento econômico do Estado. Esse desenvolvimento, por sua
vez, resultará em aumento das receitas públicas, decorrentes do consumo propiciado pelo incremento da atividade econômica.
Para que os incentivos concedidos produzam os resultados esperados, a administração pública precisa exercer
um controle sobre os projetos e atividades incentivadas.
Esse controle, por sua vez, deve compreender, dentre
outros critérios, a avaliação da viabilidade técnica, econômica e ﬁnanceira do projeto, e principalmente, se as
metas e resultados, em face das justiﬁcativas apresentawww.tce.es.gov.br

Em síntese, deve-se observar:

Os valores previstos para a renúncia de receitas nos projetos e atividades incentivados, o registro e a evidenciação das receitas efetivamente renunciadas, e o real impacto desses incentivos nas metas ﬁscais do ente da federação.
Os resultados econômicos e sociais efetivamente alcançados em face dos projetos e atividades incentivadas.
Partindo dessa premissa e levando em consideração as
demonstrações contábeis, o relatório de gestão, o demonstrativo que expressa a situação dos projetos e instituições beneﬁciadas por renúncia de receitas e o relatório e parecer conclusivo da unidade de controle interno,
apresentados na prestação de contas anual relativa ao
exercício em análise, veriﬁcou-se, sob o aspecto da gestão, se esses demonstrativos evidenciam a existência de
projetos ou atividades beneﬁciadas com incentivos ﬁscais e se esses projetos ou atividades estão sendo objeto
de controle pela administração pública.
Nesse sentido, consta da PCA entregue que no município
não houve renúncia de receita no exercício.
3.7 ANÁLISE DA DÍVIDA ATIVA
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi editada com o
objetivo de garantir uma melhor gestão dos recursos públicos. Fundada na responsabilidade ﬁscal e na transparência pública, estabeleceu normas visando ao alcance
do equilíbrio sustentável das contas públicas.
Dentre suas premissas, a lei impôs aos administradores
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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públicos, além da limitação dos gastos, uma melhor gestão das receitas públicas, dentre as quais se destacam a
instituição e efetiva arrecadação das receitas de competência do ente da federação.

de natureza não tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está devidamente registrado em suas respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.

Nesse contexto e sob a ótica da gestão ﬁnanceira a cargo dos ordenadores de despesas, avaliou-se, com base
nas demonstrações contábeis e demais peças integrantes desta prestação de contas anual, se os atos de gestão praticados pelos gestores responsáveis, no decorrer
do exercício em análise, evidenciam o exercício de ações
voltadas para o cumprimento das determinações contidas na LRF, em especial, se a dívida ativa está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial.

Tabela 20: Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não
tributária)

3.7.1 Análise entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT)
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os registros nas
contas contábeis representativas da dívida ativa da unidade gestora:

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Fonte: Processo TC 03712/2018-7 - Prestação de Contas
Anual/2017

Relator

Veriﬁca-se, na tabela anterior, que o total dos créditos
inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram registrados em suas respectivas
contas contábeis do Balanço Patrimonial.

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

3.7.2 Cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa

1.1. Julgar regulares as contas do senhor Irineu Wutke
frente à Prefeitura Municipal de Vila Pavão no exercício
de 2017, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;

Com base no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram extraídas algumas informações que subsidiam as análises
relativas à cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa:

1. ACÓRDÃO

1.2. Após o trânsito em julgado, arquivar dos presentes
autos.

Tabela 18: Análise da Dívida Ativa Tributária

Tabela 21: Informações complementares sobre a Dívida
Ativa

Fonte: Processo TC 03712/2018-7 - Prestação de Contas
Anual/2017

Fonte: Processo TC 03712/2018-7 - Prestação de Contas
Anual/2017

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Veriﬁca-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
de natureza tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está devidamente registrado em suas respectivas contas contábeis
do Balanço Patrimonial.

Considerando a tabela anterior e as demais análises realizadas nos documentos que compõem esta prestação
de contas, em especial o arquivo 02_DEMDATA_251,
constata-se que a dívida ativa está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial.

4. Especiﬁcação do quórum:

Tabela 19: Análise da Dívida Ativa Não Tributária

4. MONITORAMENTO

Fonte: Processo TC 03712/2018-7 - Prestação de Contas
Anual/2017

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

Veriﬁca-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1135/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04030/2018-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Representante: Vereador (ES, Barra de São Francisco,
WILSON PINTO DAS MERCÊS), Vereador (ES, Barra de São
Francisco, HUANDER CLEIDY CARDOSO DE SOUZA), Vereador (ES, Barra de São Francisco, EMERSON LIMA), Vereador (ES, Barra de São Francisco, ADMILSON RIBEIRO
BRUM), Vereador (ES, Barra de São Francisco, PAULO ROBERTO DOS REIS), Vereador (ES, Barra de São Francisco,
ZIRENE SURDINI VALLE), Vereador (ES, Barra de São Francisco, JUVENAL CALIXTO FILHO)
Responsável: ALENCAR MARIM

DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de expediente endereçado ao Presidente desta
Corte de Contas por Vereadores da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco, em que relata o envio de diversos
requerimentos ao Prefeito solicitando-lhe informações a
respeito da gestão e que estes não foram respondidos.
Foram os autos encaminhados a SecexMeios para exame prévio de admissibilidade. Este elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 2709/2018, onde opina pelo arquivamento do presente expediente.

riﬁcar que na condição de Vereador, a honorável função
de representação do povo, o ocupante do poder legislativo, eleito pelos cidadãos municipais, tem como missão
constitucional e republicana o controle dos atos do poder executivo. Trata-se do sistema de “checks and balances” decorrente do artigo 2º da Constituição Federal que
estabelece a independência entre os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário. Nesse sentido, é de se aﬁrmar sua
prerrogativa de controle dos atos do poder executivo.

É o relatório.

Igualmente, veriﬁca-se que em outra oportunidade o
TCEES decidiu pelo não conhecimento de representação encaminhada por representante do Poder Legislativo, considerou-se que aquele órgão possuía poderes e
prerrogativas para tal análise e por motivos de racionalização administrativa e economia processual. Trata-se do
ACORDÃO TC-1043/2014 – PLENÁRIO:

2 FUNDAMENTAÇÃO

ACÓRDÃO TC-1043/2014 – PLENÁRIO

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

Tratam os autos de Representação apresentada pelo Presidente do Legislativo Municipal de Barra de São
Francisco – ES em face do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
que estaria ignorando os pedidos de informações feitos
pela Câmara, inviabilizando a função de ﬁscalização do
legislativo.

O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido no Parecer 3232/2018 na lavra do Procurador Especial de Contas Senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira.

Por conseguinte, ratiﬁco o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
Instrução Técnica Conclusiva 2709/2018, nos seguintes
termos:
“[...]
2 ANÁLISE TÉCNICA

REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – CIÊNCIA ARQUIVAR.

Conforme solicitado por meio do Despacho 28903/20149, constatamos que este Tribunal não contemplou nenhum procedimento referente ao tema destes autos.

O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA

Da análise dos pedidos do representante é possível vewww.tce.es.gov.br

(...). Os autos foram analisados pela 6ª Secretaria de
Controle Externo que, por meio da MTP 570/2014
(ﬂs.27/31), sugeriu o arquivamento do feito e que se dê
ciência ao interessado, conforme art. 330 e 427 da Resolução TC nº 261/2013, com base nos fatos de que a Casa
de Leis tem os instrumentos e a competência para agir
no caso presente, e por motivo de racionalização administrativa e economia processual. (...). Segundo o art. 31
da CRFB/884, a ﬁscalização do Município, por meio do
controle externo, será função do Poder Legislativo MuSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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nicipal que, por sua vez, possui recursos para fazer valer
suas prerrogativas, mediante situações como a ausência
de atendimento às solicitações da Câmara pelo Prefeito.
Recursos tais descritos no Decreto-Lei nº 201/675. Logo, não há motivos para requerer que essa Corte de Contas tome as medidas legais pertinentes ao caso exposto,
já que a Casa de Leis tem os instrumentos e competência para tal.
No ACÓRDÃO TC-377/2013, o Tribunal tratou de denúncia encaminhada por grupo de vereadores. Asseverou o
Plenário que: “A ﬁscalização ou o controle do Poder Executivo e da Administração Pública municipal como um
todo, seja da administração direta ou indireta é de responsabilidade do Poder Legislativo Municipal com previsão de auxílio do Tribunal de Contas, previsto no artigo
29 da Constituição Estadual. Para tanto, há vários instrumentos para o exercício desta função ﬁscalizadora, dentre as quais: a convocação de Secretários para prestar
esclarecimentos; o pedido de informações; a apreciação
das contas do Chefe do Poder Executivo; as Comissões
Parlamentares de Inquérito; e o próprio debate em Plenário do Legislativo, que, de alguma forma, se constitui
um espaço para o exercício da função ﬁscalizadora”. Nesses Termos, analisando os requisitos de admissibilidade,
não conheceu denúncia.
O ACÓRDÃO TC-686/2016 – SEGUNDA CÂMARA tratou
de representação encaminhada por vereador no qual informava a elaboração de um Decreto pelo Prefeito Municipal, informou que o Decreto do Prefeito Municipal era
fruto da rejeição de um projeto de lei pela Câmara Municipal. O Tribunal asseverou que:
“A questão tratada nos autos é para ser resolvida na arena política, sem prejuízo de, trazendo reﬂexos para o erá-

rio, ter o normativo questionado sua aplicação afastada
por esta Corte, retirando assim a suposta proteção de
que gozaria o ato da despesa pública”. Segue transcrição do Acórdão:
ACÓRDÃO TC-686/2016 – SEGUNDA CÂMARA
Trata o presente de Representação em face da Prefeitura
Municipal de Alfredo Chaves, encaminha em 20/05/2016
pelo vereador (...), noticiando que na Sessão Ordinária
do dia 24/02/2016, a Câmara Municipal de Alfredo Chaves teria reprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº
024/2015, de autoria do Prefeito Municipal, por meio do
qual pretendia dispor sobre o piso do magistério municipal, e que, não satisfeito com o resultado, tria editado
o Decreto nº 1.006- N/16, desrespeitando a Lei Federal
nº 4.320/1964, no seu artigo 7º, § 2º, e a Lei Complementar 101/2000, que enfatiza, em seu artigo 59, que o
Poder Legislativo é órgão ﬁscalizador com o Tribunal de
Contas. (...) no presente caso, ao analisar a Manifestação
Técnica confeccionada pela Secex Denúncias – Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações
(ﬂs.37/40), veriﬁcou que a representação é redigida com
a clareza suﬁciente a ﬁm de compreendermos os pontos
impugnados pelo representante, contendo informações
sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos
de convicção. Veriﬁca-se, porém, que esta questão não
é de competência deste Tribunal de Contas, senão vejamos manifestação da área técnica sobre o assunto, verbis: [...] A questão trazida pelo representante é a de que
o Poder Executivo teria expedido decreto versando acerca de matéria que deveria ser tratada em lei. Compulsando a Constituição Federal do Estado do Espírito Santo, veriﬁca-se seus artigos 71, que versam sobre a competência, no caso da Constituição Federal, do tribunal
www.tce.es.gov.br

de Contas da União, e no caso da Constituição Estadual, da Competência desta Corte. Nesses, não há menção
a possuir as cortes de contas a competência de exercer
o policiamento da constitucionalidade e/ou legalidade
dos atos normativos em abstrato. Tampouco se recorrermos à Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012
(Lei Orgânica do TCEES), veriﬁcaremos essa competência. Nota-se que seu artigo 1º, inciso XXXV, diz ser de sua
competência negar a aplicação. Esse raciocínio não pode
ser elastecido para conceder a esta Corte a competência de efetuar o controle em abstrato dos autos normativos, a ﬁm de retirá-los do mundo jurídico. (...) A questão tratada nos autos é para ser resolvida na arena política, sem prejuízo de, trazendo reﬂexos para o erário, ter
o normativo questionado sua aplicação afastada por esta Corte, retirando assim a suposta proteção de que gozaria o ato da despesa pública. Diante do exposto, somos
pelo não conhecimento da representação. Nesse sentido, averiguada que a questão trazida nos autos não é de
competência deste Tribunal de Contas, e posição esta ratiﬁcada pelo Ministério Público de Contas, entendo pelo
não conhecimento desta Representação.
O que se pretende extrair dos precedentes é que o Poder Legislativo possui prerrogativas e poderes para ﬁscalização de atos do Poder Executivo.
Inclusive, há vários instrumentos que permitem o exercício da função ﬁscalizadora. Além disso, existem discussões que devem ser tratadas na arena política, de modo
que o Tribunal de Contas deve se abster de atuar como
instrumento para tais discussões.
Nesses termos, com base na jurisprudência desta Corte, entende-se pelo não conhecimento da representação
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
ARQUIVAMENTO da presente Representação, face ao
disposto no artigo 330, inciso III c/c art. 427, § 4 da Resolução 261/2013 desta Corte de Contas.
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao Representante do teor
da decisão a ser proferida, conforme art. 307, § 7, da resolução TC 261/2013
É como nos manifestamos e submetemos à consideração superior
Vitória, 09 de julho de 2018
[...]”
Pois bem,
O instrumento hábil que o poder legislativo municipal e
estadual possui para iniciar um procedimento ﬁscalizatório, por parte desta Corte, independentemente da modalidade a ser adotada, é o instituto da Representação,
insculpido no artigo 99, da Lei Orgânica, desta Corte, senão vejamos:
Art. 99 Serão recebidos pelo tribunal de Contas como representação os documentos encaminhados por agentes
públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei especíﬁca.

tivo possuam legitimidade para representar, alguns pré-requisitos de admissibilidade devem ser atendidos, in
verbis:
LEI 621/2012 - LEI ORGÂNICA DO TCEES:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal: (grifei)
I - ser redigida com clareza;

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

III - estar acompanhada de indício de prova;

1. ACÓRDÃO

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

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

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.

Relator

1.1. NÃO CONHECER do feito nos termos do caput do
art. 94 da LC 621/12;
1.2. ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I, c/c art. 182, parágrafo único, da Resolução TC
261/2013;

Regimento Interno do TCEES:

1.3. CIENTIFICAR os solicitantes do teor da decisão a ser
proferida.

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

2. Unânime.

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;
Entretanto, embora os representantes do Poder Legisla-

Nos mesmos termos, a Procuradoria Especial de Con-

(...)

Divirjo, portanto, tão somente quanto a fundamentação legal de arquivamento dos autos.

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

Diante da documentação apresentada, constatamos
que o expediente in casu não preenche os requisitos
de admissibilidade, por relatar matéria que não se insere na competência do Tribunal de Contas, conforme
fundamentação insculpida na Instrução Técnica Conclusiva 2709/2018, amparado no artigo 94, caput, da LC
621/2012

§ 1º têm legitimidade para representar ao tribunal:

tas no Parecer 3232/2018 da lavra do Procurador Especial de Contas Senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira.

www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1136/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04820/2018-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Representante: JUVENAL CALIXTO FILHO, ADMILSON RIBEIRO BRUM, PAULO ROBERTO DOS REIS, WILSON PINTO
DAS MERCES, EMERSON LIMA, HUANDER CLEIDY CARDOSO DE SOUZA, ZIRENE SURDINI VALLI
Responsável: ALENCAR MARIM
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
DE SÃO FRANCISCO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1 RELATÓRIO

É o relatório.

Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada por Vereadores da Câmara Municipal informando o descumprimento pela Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco, pelo não envio à Câmara o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo
exercício ﬁnanceiro, em desacordo com os artigos 66 e
123, §5º, incisos I a III da Lei Orgânica Municipal. Aﬁrmam, ainda, que o gestor realizou a contratação de empresa para o ﬁm de assessoramento, inclusive na elaboração da LDO – Contrato Administrativo nº 144/2017,
aditivado até 30/06/2018.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Os vereadores apontam possível infringência do artigo
11 da Lei Federal nº 8429/1992 e requerem o recebimento da documentação como representação.
Decidi por NOTIFICAR o senhor Alencar Marim para que
se manifestasse sobre as supostas irregularidades apontadas no expediente, no prazo de 05 (cinco) dias. Nesse sentido foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 830/2018.
Devidamente notiﬁcado, o responsável não atendeu
ao Termo de Notiﬁcação, como verídica o Despacho
34210/2018.
Em seguida, a área técnica elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 2843/2018, sugerindo o arquivamento dos
presentes autos, face ao disposto no artigo 330, inciso III
c/c art. 427, § 4 da Resolução TC nº 261/2013 desta Corte de Contas
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 3441/2018).
www.tce.es.gov.br

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 2843/2018, nos seguintes termos:
“[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
Em consulta ao sistema e-tcees foi localizado o processo TC 4030/2018, que trata de representação, também
formulada por vereadores do município de Barra de São
Francisco, noticiando a este Tribunal que enviaram diversos requerimentos ao Prefeito solicitando-lhe informações a respeito da gestão e que estes não foram respondidos. Segundo consta, os vereadores consideram que
suas prerrogativas de ﬁscalização dos atos do Poder Executivo estão sendo desrespeitadas, caracterizando-se a
infração político-administrativa por parte do Prefeito.
Por meio da Instrução Técnica Conclusiva 2709/2018,
juntada àqueles autos, concluiu-se que os precedentes
ﬁrmados permitem inferir que o Poder Legislativo possui prerrogativas e poderes para ﬁscalização de atos do
Poder Executivo. Com base na jurisprudência desta Corte, entendeu-se pelo não conhecimento daquela representação.
A citada instrução técnica conclusiva ainda colacionou
diversos julgados desta Corte, que são no sentido de não
se conhecer de representação ou denúncia quando o
Poder Legislativo já teria atribuição e instrumentos próprios para atuar em relação às questões trazidas. Nesse
sentido, trazemos o Acórdão TC – 1043/2014 – Plenário,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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conforme abaixo:
ACÓRDÃO TC - 1043/2014 – PLENÁRIO
Tratam os autos de Representação apresentada pelo Presidente do Legislativo Municipal de Barra de São
Francisco – ES em face do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
que estaria ignorando os pedidos de informações feitos
pela Câmara, inviabilizando a função de ﬁscalização do
legislativo.
(...). Os autos foram analisados pela 6ª Secretaria de
Controle Externo que, por meio da MTP 570/2014
(ﬂs.27/31), sugeriu o arquivamento do feito e que se dê
ciência ao interessado, conforme art. 330 e 427 da Resolução TC nº 261/2013, com base nos fatos de que a Casa
de Leis tem os instrumentos e a competência para agir
no caso presente, e por motivo de racionalização administrativa e economia processual. (...). Segundo o art. 31
da CRFB/884, a ﬁscalização do Município, por meio do
controle externo, será função do Poder Legislativo Municipal que, por sua vez, possui recursos para fazer valer
suas prerrogativas, mediante situações como a ausência
de atendimento às solicitações da Câmara pelo Prefeito.
Recursos tais descritos no Decreto
- Lei nº 201/675. Logo, não há motivos para requerer que
essa Corte de Contas tome as medidas legais pertinentes
ao caso exposto, já que a Casa de Leis tem os instrumentos e competência para tal.
Podemos mencionar ainda, nesse sentido, os Acórdãos
TC - 377/2013 e TC - 686/2016.
Quanto à situação relatada nestes autos, constata-se
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é instrumento que
compreende prioridades e metas da administração pública para o exercício ﬁnanceiro subsequente e tem pa-

pel orientador na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Através da LDO são estabelecidos as metas e os
riscos ﬁscais. O Projeto de Lei deve ser enviado até dia
15 de março de cada ano à Câmara, segundo a Lei Orgânica do município.
O ordenamento jurídico não prevê a possibilidade de
inexistência de LDO. A Constituição da República veda a
interrupção da sessão legislativa sem que a aprovação
do projeto ocorra (art. 57, § 2º).
Registre-se que é indisponível o dever da Câmara em
exercer o controle externo sobre o Poder Executivo, bem
como de representar a sociedade nas questões relacionadas ao planejamento dos gastos públicos. Em mesma
linha, o art. 26, § 2º da Lei Orgânica de Barra de São Francisco assevera que “A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias e nem sem a deliberação sobre o projeto
de Lei Orçamentária”.
Por seu turno, compete privativamente ao prefeito, nos
termos do art. 123 da Lei Orgânica do município, encaminhar ao Poder Legislativo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, nos prazos
deﬁnidos no § 5º do mesmo artigo.
Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco não foi localizado link tratando da
tramitação de projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2019, constando apenas a de 2017:
De acordo com o art. 24 da Lei Orgânica do município,
compete ao presidente da Câmara dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos da Câmara:
Art. 24. Ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições compete:
www.tce.es.gov.br

II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos
da Câmara;
É de se observar que a questão trazida aos autos se refere a ato que deve ser praticado pelo Chefe do Poder Executivo, ato esse que é amplamente sindicável pelo próprio Poder Legislativo, titular do controle externo, nos
termos da Constituição Federal, detendo, portanto, poderes para desencadear as ações pertinentes, podendo,
inclusive, cotejar a conduta praticada com os termos do
Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que trata
da responsabilidade dos prefeitos e vereadores.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, segue a proposta de encaminhamento:
3.1 ARQUIVAMENTO da presente Representação, face ao
disposto no artigo 330, inciso III c/c art. 427, § 4 da Resolução TC nº 261/2013 desta Corte de Contas.
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao Representante do teor
da decisão a ser proferida, conforme art. 307, § 7º, da
Resolução TC 261/2013.
É como nos manifestamos e submetemos à consideração superior.
Vitória, 19 de julho de 2018. [...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1137/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04308/2016-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CMI - Câmara Municipal de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: PAULO SERGIO DE TOLEDO COSTA, JOAO
LUIZ ROCHA DA SILVA
Procurador: ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB:
22502-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE ITAPEMIRIM – EXERCÍCIO DE 2015 – JULGAR IRREGULAR – JULGAR REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual apresentada pelo senhor Paulo Sérgio de Toledo Costa presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, exercício de 2015.
No Relatório Técnico 305/2010 a área técnica apontou
indícios de irregularidades, opinando pela citação do
senhor Paulo Sérgio de Toledo Costa, tendo sido encaminhado a esta Corte documentos e justiﬁcativas (ﬂs.
32/33 e 34/49), devidamente analisados pela Secretaria
de Controle Externo de Contas (SecexContas).
Em Manifestação Técnica Preliminar 24/2017-1 (ﬂs.
5366), a área técnica sugeriu a citação do presidente da
Câmara pelo pagamento indevido de valores a título de
www.tce.es.gov.br

auxílio especial no exercício de 2015, o que foi acompanhado pelo conselheiro relator e pelo Plenário deste
TCEES, nos termos da decisão 751/2017-8 (ﬂ. 78).
O gestor encaminhou documentos e justiﬁcativas (ﬂs.
91/201) os quais foram devidamente analisados pela Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva 3223/2017, ﬂs. (127/172),
a qual opinou pelo conhecimento e acolhimento do incidente de inconstitucionalidade suscitado pela Área Técnica, determinando o pagamento de R$72.000,00, equivalentes a 26.794, 6857 VRTE, sob pena das contas serem julgadas irregulares.
Após a instrução e conclusão pela área técnica, o senhor João Luiz Rocha da Silva manifestou-se intempestivamente nos autos (ﬂs. 173/174), seguido de solicitação para realização de defesa oral do gestor público (ﬂs.
194/195).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira
elaborou o parecer PPJC 852/2018-3 (ﬂs. 198-203) e manifestou-se de acordo com a Secexcontas.
Em seguida, vieram os autos a este gabinete, onde preliminarmente foi analisado o incidente de inconstitucionalidade, o qual foi conhecido e provido, nos termos do
Acórdão 398/2018 emitido pelo Tribunal Pleno. Da decisão foi formado o Prejulgado 31 disponibilizado no DOETCEES em 11 de julho de 2018.
Ato contínuo, retornam os autos a este gabinete para
que seja procedida a análise de mérito dos indícios de irregularidades identiﬁcados na prestação de contas anual
da Câmara Municipal de Itapemirim.
II FUNDAMENTAÇÃO
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Procedida a análise da prestação de contas da Câmara
Municipal de Itapemirim veriﬁco que os seguintes indícios de irregularidade apontados inicialmente pela área
técnica foram afastados pela SecexContas:
2.1 INCONFORMIDADE ENTRE OS VALORES APURADOS
NO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM ALMOXARIFADO
E OS SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL
(Item 4.4.1.1 do RT 305/2016)
Base Normativa: art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil c/c arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64; arts.
85, 86, 87, 88, 89, 96, 100, 101, 105 da Lei 4.320/64.
Conforme a Item II.I da Manifestação Técnica 24/2017
(ﬂs. 55-56):
Da análise do Balanço Patrimonial (arquivo digital BALPAT) e do Balancete de Veriﬁcação (arquivo digital BALVER), constatou-se saldo contábil no Grupo Estoques, do
Ativo Circulante, no valor de R$ 15.357,74 (quinze mil,
trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro
centavos). Contudo, o Inventário de Bens em Almoxarifado (arquivo digital INVALM) evidenciou um saldo de R$
9.831,08 (nove mil, oitocentos e trinta e um reais e oito centavos), divergindo em R$ 5.526,66 (cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) do valor evidenciado nos demonstrativos contábeis, conforme
Tabela 07 deste Relatório Técnico.
Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário, na medida em que há divergências entre o inventário de bens em almoxarifado e os
valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se
opina pela citação do gestor responsável para apresentação das justiﬁcativas cabíveis.
Cumpre ressaltar que, caso seja necessária a realização

de ajustes contábeis, estes deverão ser realizados no
exercício corrente, à conta do Patrimônio Líquido, de forma a não afetarem os resultados do exercício corrente.
Além disso, tais ajustes deverão constar detalhadamente
em notas explicativas, a ﬁm de esclarecer a origem dos
registros extemporâneos.
Justiﬁcativas (ﬂs. 32; 34-36): O jurisdicionado alega em
sua defesa que houve movimentação no almoxarifado sem a realização da baixa na contabilidade. Informa
que a divergência foi corrigida nos meses de abril/2016
e set/2016, por meio de movimentações contábeis nos
montantes de R$ 1.341,66 e R$ 4.185,00, respectivamente, totalizando o valor de R$ 5.526,66. Encaminhou
também cópias das movimentações de acerto e relatório
do mês de outubro.
Análise: Analisando os documentos encaminhados, veriﬁcou-se que a inconsistência foi saneada.
2.2 NÃO APROPRIAÇÃO DA TOTALIDADE DA DESPESA RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
(Item 4.5.1 do RT 305/2016)
Base Normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal/1988; art. 22, incisos I e II, c/c art.
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; art. 60
da Lei Federal nº 4.320/1964; arts. 6º e 9º da Resolução
CFC nº 750/1993 (com redação da Res. CFC 1.282/2010);
itens 1.3 e 1.6 da Resolução CFC nº 1.111/07 (com redação da Res. CFC 1.367/2011).
Conforme a item II.II da Manifestação Técnica 24/2017
(ﬂs. 56-57):
Confrontando-se as informações do resumo anual da folha de pagamentos com as do balancete da execução orçamentária da despesa, constata-se empenho e liquiwww.tce.es.gov.br

dação a menor de despesa relativa a “Obrigações Patronais – códigos 319013 e 319113”, em um total de R$
9.786,63, motivo pelo qual se sugere a citação do responsável. Segue detalhamento da divergência apontada:
Fonte: Processo TC 4308/2016
Justiﬁcativas (ﬂs. 33; 37-49): Segundo o jurisdicionado
ocorreu uma inconsistência na geração dos arquivos.
Aﬁrma que foi identiﬁcada diferença de R$ 9,25 na emissão de novo relatório do RPPS, referente a pagamento
da patronal decorrente de nomeação de servidor no dia
29/12/14. Em novo relatório do RGPS, foi identiﬁcada divergência de R$ 12.205,65, sendo que R$ 10.758,00 refere-se ao pagamento da patronal sobre diárias nos meses
de maio e junho/15. Continua, informando que quando
o valor recebido excede o percentual de 50% do servidor ou vereador, o mesmo é inserido no SEFIP. Esclarece também que as diárias não são pagas em folha; e que
o valor de R$ 1.447,65 refere-se a diferença apurada no
mês de setembro e pago em outubro/15. Acrescenta ter
encaminhado junto a defesa, os relatórios contábeis e
do RH.
Análise: Analisando a defesa apresentada pelo jurisdicionado, veriﬁcou-se que foram encaminhados novos
relatórios de folha de pagamento referentes ao exercício de 2015, ﬂs. 37-43, discriminadas de acordo com o
vínculo de contribuição (IPAS ou INSS) do servidor. Também foram encaminhadas as listagens de liquidações das
contribuições patronais, ﬂs. 42-49, do exercício de 2015,
referentes ao IPAS e INSS. Comparando-se os relatórios
de pagamentos com as listagens de liquidações, veriﬁcaram-se as divergências apontadas pelo defendente, conforme abaixo:
Folhas de pagamento x Liquidações
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Constatou-se também que os novos relatórios de folha
de pagamentos enviados junto à defesa evidenciam um
montante inferior aos valores dos relatórios inicialmente
integrantes da PCA 2015, conforme demonstrado abaixo:
Folhas de pagamento
Pelo exposto, percebe-se que de acordo com os novos
relatórios, os valores recolhidos em folha foram integralmente liquidados e pagos, restando apenas as diferenças
pagas a maior, nos montantes de R$ 9,25 e R$ 12.205,65,
que segundo informações prestadas na defesa, originaram-se, respectivamente de: nomeação de servidor no
dia 29/12/14; e patronal sobre diárias nos meses de
maio e junho/15, sendo R$ 1.447,65 referente a diferença apurada no mês de setembro e pago em outubro/15.
Desta forma, diante do exposto, somos pelo saneamento da irregularidade.
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra
devidamente instruído, e portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, razão pela qual, acompanho
o entendimento técnico e ministerial e voto pelo saneamento das irregularidades descritas nos itens 2.1 e 2.2
da Instrução Técnica Conclusiva 3223/207.
Quanto análise da gestão ﬁscal da Câmara disposta no
item 3 da ITC 3223/2017, veriﬁco que as despesas com
pessoal, gasto total com subsídios de vereadores, gastos
com folha de pagamento do Poder Legislativo e despesas

totais do Poder Legislativo encontram-se regulares, nos
termos dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na
Carta Constitucional de 1988.
Finalmente, acerca da irregularidade remanescente e
descrita no item 2.3 da ITC 3233/2017, (item 2.3 - Pagamento indevido de valores a título de auxílio especial
no exercício de 2015 e Item II.III da Manifestação Técnica 24/2017), passo a expor as razões que formaram meu
convencimento adiante.
II.1 Pagamento indevido de valores a título de auxílio especial no exercício de 2015 – (Item II.III da MT
24/2017 e 2.3 da ITC)
Conforme se veriﬁcou nos autos, a Lei Municipal nº 1462
de 1 de outubro de 1997, de autoria da Câmara Municipal de Itapemirim previa a concessão de auxílio especial
aos dependentes de seus agentes políticos.
Nos termos do artigo 176 da Lei Complementar 621/2012
a referida matéria foi preliminarmente submetida ao
plenário desta Corte que conheceu e acolheu o incidente de inconstitucionalidade, nos termos do Acórdão TC
398/2016.
Assim sendo, retornam os autos a este gabinete para
que seja promovida a análise de mérito.
Em sede de manifestação técnica, a equipe técnica veriﬁcou o registro pela Câmara Municipal de pagamento intitulado como “auxílio especial” no montante de
R$72.000,00, equivalentes a 12 meses de subsídio de
R$6.000,00, pagos à viúva de vereador falecido no exercício do mandato, conforme disposto no relatório de folha de pagamento 2015.
Diante deste fato, a equipe técnica entendeu que a concessão da pensão por morte aos dependentes de agenwww.tce.es.gov.br

tes políticos fere o os princípios da moralidade e isonomia dispostos no artigo 37, caput, da CRF/1988 bem como o teor da Emenda Constitucional 20/1998 segundo o
qual todos os ocupantes de cargos temporários, inclusive agentes políticos, tornam-se contribuintes obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social.
Em suas justiﬁcativas, o administrador ressaltou que o
pagamento do auxílio especial se iniciou na gestão anterior e que a época, havia respaldo legal para a concessão
do benefício. Alegou também que o pedido da requerente foi apresentado de forma razoável, devidamente
instruído com julgado do TJES que havia concedia o direito pleiteado em hipótese idêntica ao caso sob análise (ﬂs.91/103).
Todavia, em sede de Instrução Técnica Conclusiva, a área
técnica opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade da lei, sobretudo em face da emenda constitucional
20/1998 segundo a qual todos os ocupantes de cargos
temporários, inclusive agentes políticos, tornaram-se
contribuintes obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não sendo possível à Câmara estabelecer normas em desconformidade com as estabelecidas
nos artigos 40 e 149 da CRF/1988, tese que acolho integralmente, por entender ilegal a concessão de benefício
pensão aos dependentes do vereador falecido.
Sem embargo, quanto ao ressarcimento dos valores, faz-se necessário tecer as seguintes considerações:
Inicialmente, veriﬁco que a senhora Rozélia Vantil Dillen,
na condição de viúva e companheira do vereador Luiz
Gonzaga de Deus, solicitou o auxílio especial à Câmara
de Itapemirim, nos termos dispostos no 1º da referida
Lei Municipal.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

274

ATOS DA 1a CÂMARA

Para tanto, a solicitante fez juntar ao pedido, o teor do Acórdão proferido nos autos da apelação cível
12020091706 julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo, interposta em face da Câmara Municipal de Cariacica, na qual o TJES conferiu à viúva o direito
à pensão, em razão do falecimento do vereador, no exercício de suas funções. (ﬂs. 104/119).
Devidamente instruído, o pedido foi encaminhado para
análise do procurador municipal que em parecer jurídico
entendeu pela autorização do benefício, tendo em vista
que a solicitação “preenche os requisitos para fazer jus
ao que requer [...]”.
Deste modo, entendo que no momento em que tomou sua decisão, o administrador público encontrava-se amparado por parecer jurídico proferido pela Câmara e por acórdão proferido pelo TJES (processo
91708820058080012), o qual havia percorrido todas as
instâncias superiores.
Portanto, e diante da tese apresentada, no momento em
que tomou a decisão, o administrador gozava da presunção de validade e de plausibilidade juridicamente amparado por processo judicial transitado em julgado, razão pela qual, mantenho a irregularidade, mas opto por
afastar a hipótese de ressarcimento de R$72.000,00,
equivalentes a 12 meses de subsídio de R$6.000,00), pagos à viúva de vereador falecido no exercício do mandato, conforme disposto no relatório de folha de pagamento 2015.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto, e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho em parte o

entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da Câmara Municipal de Itapemirim de responsabilidade do
senhor Paulo Sérgio de Toledo Costa no exercício de suas
funções administrativas, relativas ao exercício de 2015,
nos termos do artigo 84, II, da Lei Complementar 621
de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1138/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05541/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMSSM - Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

1.2. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Responsável: ANA FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ,
MAIZA FERNANDES BOMFIM

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS – EXERCÍCIO DE
2016 – JULGAR REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO
– DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de São Mateus, sob
a responsabilidade da senhora Ana Francisca Gonçalves
da Cruz, ordenadora de despesas, e senhora Maiza FerSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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nandes Bomﬁm, responsável pelo envio da prestação de
contas, referente ao exercício de 2016.
A documentação foi examinada pela então Secretaria de
Controle Externo de Contas, conforme Relatório Técnico
00637/2017-5 (evento 61), sugerindo a citação das responsáveis, para apresentar justiﬁcativas e/ou documentos apontados no referido relatório contábil, através da
Instrução Técnica Inicial 01145/2017-8 (evento 62).
Em atenção aos Termos de Citação 02436/2017-9 e
2437/2017-3 (eventos 66/67), as gestoras encaminharam os documentos e justiﬁcativas, as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02927/2018-1 (evento 83), recomendando o julgamento pela regularidade com ressalvas, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sra. ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.2 Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens em almoxarifado e o inventário físico (INVALM)
(item 3.2.2.1 do RTC)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
2.3 Impossibilidade de identiﬁcação dos membros das
comissões dos inventários nos termos circunstanciados
(item 3.2.2.2 do RTC)

Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B”.
2.4 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual (3.3.1 do RTC)
Base legal: art. 82 da Lei complementar 621/2012, art.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR c/
RESSALVAS da prestação de Contas do Sra. ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012 c/c art.162, §1º e 2º do Regimento Interno do
TCEES.
Considerando os itens 2.2 e 2.3 desta instrução conclusiva (ITC), sugere-se DETERMINAR ao atual gestor:
- que adote medidas administrativas, nas futuras prestações de contas, visando a regularização dos saldos contábeis dos bens em estoque, em compatibilidade com inventários levantados, bem como providencie o encaminhamento de termos relativos aos inventários com a devida assinatura dos membros das comissões inventariantes, em atendimento aos requisitos da Instrução Normativa TC nº 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei 4320/1964
e das Normas Brasileiras de Contabilidade; e
- para tomar as medidas administrativas necessárias junto aos órgãos internos a ﬁm de providenciar disponibilização da documentação necessária ao controle interno
em tempo hábil para a emissão do parecer conclusivo
previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do RITCEES
e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, nas futuras prestações de contas.
www.tce.es.gov.br

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
03666/2018-5 e manifestou-se de acordo com a área
técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1 Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Fundo Municipal de Saúde de São Mateus, sob a responsabilidade da senhora Ana Francisca Gonçalves da
Cruz, no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2016, nos termos do inciso II, do art.
84, da Lei Complementar Nº 621, 8 de março de 2012,
dando quitação a responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
1.2 Determinar ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo, que:
1.2.1 Adote medidas administrativas, nas futuras prestações de contas, visando a regularização dos saldos contábeis dos bens em estoque, em compatibilidade com inventários levantados, bem como providencie o encaminhamento de termos relativos aos inventários com a devida assinatura de membros das comissões inventariantes, em atendimento aos requisitos da Instrução Normativa TC nº 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei 4.320/1964 e
das Normas Brasileiras de Contabilidade;
1.2.2 Adote medidas administrativas necessárias junto
aos órgãos internos a ﬁm de providenciar disponibilização da documentação necessária ao controle interno em
tempo hábil para a emissão do parecer conclusivo previsto no artigo 82, §2º c/c artigo 135, §4º do RITCEES e
artigo 4º da Res. TCEES 227/2011, nas futuras prestações
de contas.

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1139/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04954/2018-8

Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas
Mensal referente a março de 2018 da Prefeitura Municipal de Aracruz, sob responsabilidade do senhor Jonas
Cavaglieri.
Na Instrução Técnica 00136/2018-5 (evento 12), o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia –
NCE veriﬁcou que a Prefeitura de Aracruz apresentou a
Prestação de Conta Mensal referente ao mês de março
(exercício de 2018), dada a perda do objeto, sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do procurador
Luís Henrique Anastácio da Silva que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos, conforme parecer ministerial
03790/2018-1 (evento 16).
II FUNDAMENTOS
Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz

Diante do exposto, entendo que os presentes autos devem ser arquivados por exaurimento do objeto, nos termos do art. 330, IV, da Resolução TC 261, de 4 de junho
de 2013:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:

1.3 Arquivar os autos após os trâmites legais.

Responsável: JONES CAVAGLIERI

[..]

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – MARÇO DE 2018 – ARQUIVAMENTO.

IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).

Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018

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

www.tce.es.gov.br

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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de acórdão que submeto à sua consideração.

Secretária-adjunta das sessões

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO

ACÓRDÃO TC- 1140/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante
as razões expostas pelo relator, por ARQUIVAR os autos
após os trâmites legais, com fundamento no art. 330, IV
da Resolução TC nº 261/13.

Processos: 01418/2017-4, 02320/2017-1

2. Unânime.

Responsável:JOSAFA STORCH, PAULO CESAR PALACIO,
BERNARDO LUIZ ALMEIDA ROMANO, HENRIQUE KUSTER
FILHO

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Representante: MIRANDA ENGENHARIA EIRELI - ME

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).

Terceiro interessado: PROJECAO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).

REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO
– CIENTIFICAR – ARQUIVAR

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, apresentada pela empresa Miranda
Engenharia EIRELI-ME., noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades no âmbito do Pregão Presencial n.º
005/2017, da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra,
cujo objeto é a contratação de empresa para consultoria
e assessoria técnica na área de engenharia civil que deverá disponibilizar em seu quadro técnico 02 (dois) engenheiros civil “in loco”, com carga horária de 30 (trinta)
horas semanais respectivamente, respeitando o horário
de funcionamento da Prefeitura Municipal de Laranja da
www.tce.es.gov.br

Terra, conforme Anexo I do Edital, sob a responsabilidade dos Srs. Josafá Storch (Prefeito Municipal), Paulo César Palácio (Pregoeiro), Bernardo Luiza Almeida Romano (Procurador Geral) e Henrique Kuster Filho (Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos).
A representante alegou que teria encaminhado impugnação ao edital do Pregão Presencial n.º 005/2017 no dia
10/02/2017, tendo recebido retorno do Sr. Paulo César
Palácio, Pregoeiro Oﬁcial, no sentido de que a impugnação seria encaminhada à Procuradoria Jurídica para análise, orientando à empresa que ﬁzesse a juntada de documentos, sem especiﬁcar quais documentos seriam necessários.
Posteriormente, teria recebido o Parecer Jurídico do Procurador, onde consta a decisão pelo não conhecimento
da impugnação, uma vez que não se encontrava acompanhada dos documentos necessários.
Informa que a decisão seria eivada de nulidade, uma vez
que a Administração, quando comunicou acerca da necessidade de colacionar documentos, não foi clara no
sentido de indicar quais documentos seriam necessários
a impulsionar o processamento da impugnação.
Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao ﬁnal, constatadas as irregularidades, pela declaração da nulidade
do certame, com eventual aplicação de penalidades aos
responsáveis.
Inicialmente, os autos foram submetidos à análise da Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia que, por meio da Manifestação Técnica n.º 00227/2017-1, opinou pelo conhecimento e concessão da tutela cautelar pela suspensão do PreSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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gão Presencial n.º 005/2017.
Acompanhando o posicionamento técnico, a Primeira
Câmara, nos termos da Decisão n.º 01463/2017-4, conheceu a representação e determinou a suspensão do
Pregão Presencial n.º 005/2017.
Após o efetivo cumprimento da decisão, com a juntada
dos comprovantes, os autos foram novamente encaminhados à SecexEngenharia para análise, que, nos termos
da Manifestação Técnica n.º 00869/2017-1 e Instrução
Técnica Inicial n.º 00641/2017-1, sugeriu a citação dos
responsáveis para apresentarem suas justiﬁcativas quanto aos seguintes indícios de irregularidade:
2.1.
Não conhecimento da impugnação apresentada pela representante
Responsável: Paulo Cesar Palácio (Pregoeiro)
2.2.
Contratação de empresa para desempenho de
atividade precípua da Administração Pública
Responsáveis: Josafá Storch (Prefeito Municipal); Henrique Kuster Filho (Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos); Bernardo Luiz de Almeida (Procurador Geral do Município)
2.3.
Modalidade licitatória inadequada para o objeto contratado e falta de orçamento detalhado
Responsáveis: Henrique Kuster Filho (Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos); Bernardo Luiz de Almeida (Procurador Geral do Município); Paulo Cesar Palácio (Pregoeiro)
Por meio da Decisão Monocrática n.º 01054/2017-4,
o então relator determinou a citação dos responsáveis,
além da notiﬁcação da empresa Projeção Engenharia e
Consultoria Ltda-ME., na condição de terceira interessa-

da, que, tempestivamente, apresentaram as suas razões,
bem como documentação de apoio.

lidade licitatória inadequada para o objeto contratado
e falta de orçamento detalhado).

Instada a manifestar-se, a SecexEngenharia, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 01096/2018-6, entendeu pela manutenção da irregularidade identiﬁcada no
item 2.1 da ITI (não conhecimento da impugnação apresentada pela representante), com imputação de sanção
de multa ao Sr. Paulo César Palácio.

No que diz respeito à irregularidade constante no item
2.2 da ITI (contratação de empresa para desempenho
de atividade precípua da Administração Pública), o
MPC arguiu que o objeto contratado por meio do Pregão Presencial n.º 005/2017 conﬁgura burla à exigência
constitucional do concurso público, já que os proﬁssionais cedidos pela empresa seriam responsáveis por realizar todas as atividades afetas ao proﬁssional da engenharia civil.

Quanto aos demais indícios de irregularidade, opinou
pelo seu afastamento. No entanto, quanto à irregularidade identiﬁcada no item 2.2 da ITI (contratação de empresa para desempenho de atividade precípua da Administração Pública), apesar de entender pelo seu afastamento, sugeriu o encaminhamento de determinação aos
gestores para que (i) realizem a ﬁscalização de contratos
em conformidade com o disposto no artigo 67 da Lei n.º
8.666/93 e (ii) para que, no caso de ﬁscalização dos contratos de obras e serviços de engenharia, devem possuir
proﬁssional habilitado e em conformidade com as disposições legais do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e do CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia).
Quanto à tutela cautelar originariamente concedida, ante o afastamento da irregularidade, opinou pelo prosseguimento da licitação/contrato de onde foi paralisado.
Submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 02470/2018-4, de lavra do Procurador Luciano Vieira, o Parquet de Contas manifestou-se
de acordo com o opinamento técnico no que diz respeito à manutenção da irregularidade identiﬁcada no item
2.1 da ITI (não conhecimento da impugnação apresentada pela representante), bem como pelo afastamento
da irregularidade identiﬁcada no item 2.3 da ITI (modawww.tce.es.gov.br

No entanto, considerando a Lei Municipal n.º 792/2016,
sancionada pelo então Prefeito, Joadir Lourenço Marques, que extinguiu o cargo de engenheiro civil da estrutura da Administração Pública municipal, não havia outra alternativa que não fosse a terceirização para
atendimento das demandas imediatas.
Por esse motivo, sugeriu o afastamento da irregularidade, com expedição de determinação ao atual gestor
para que proceda ao levantamento do quadro de servidores municipais, objetivando subsidiar a apresentação
de proposição legislativa para reposição da contratação
por vínculos permanentes.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando as peculiaridades das irregularidades
identiﬁcadas, procederei à sua análise de forma separada.
01. Não conhecimento da impugnação apresentada pela representante (item 2.1 da ITI n.º 00641/2017-1)
Quanto à irregularidade atinente ao não conhecimento de impugnação ao edital do Pregão Presencial n.º
005/2017 apresentada pela empresa representante, diSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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virjo do posicionamento técnico e ministerial, concluindo pelo seu afastamento.
Em princípio, deve-se observar a razão pela qual se operou o não conhecimento da impugnação apresentada
pela empresa representante.
Em verdade, como consta do Parecer Jurídico do Procurador Geral do Município de Laranja da Terra, Dr. Bernardo Luiz de Almeida Romano, a impugnação não foi
acompanhada de qualquer documento hábil a comprovar que o signatário da mesma era, de fato, representante da empresa.
A apresentação de atos constitutivos é imprescindível
para atestar que a representação da pessoa jurídica se
opera da forma legítima (arts. 45 e 46 do Código Civil),
sendo, portanto, exigência evidentemente razoável.
Entendo que o fundamento técnico e ministerial de que,
nos termos do art. 41, §1º, da Lei n.º 8.666/93, qualquer
cidadão poderia impugnar o edital de licitação, não se
conﬁgura suﬁciente para conﬁgurar irregularidade no
não conhecimento da impugnação.
Observada a impugnação apresentada pela empresa
(Outro n.º 02445/2017-8 – ﬂs. 06/09), a impugnação foi
apresentada em nome da pessoa jurídica, não havendo
qualquer informação da pessoa física que a subscreveu,
que não o suposto nome da mesma.
Portanto, não se mostra adequado reputar como irregular o não conhecimento de impugnação no caso de não
ter sido apresentado documento oﬁcial de registro da
pessoa jurídica impugnante.
Destaco que, no próprio âmbito desta Corte de Contas,
para apresentação de denúncias e representações, como consta do artigo 177, V e §1º, do RITCEES, resta evi-

denciada a exigência de que a pessoa jurídica apresente
prova de sua existência – atos constitutivos –, bem como a comprovação de que os signatários têm a devida
habilitação para representá-la, sob pena de não conhecimento.
Neste sentido, esta Corte já deliberou, por diversas vezes, pelo não conhecimento de representação/denúncia,
quando não cumprido o requisito formal previsto no supramencionado artigo do Regimento.
Logo, pelo exposto, concluo pelo afastamento do indício
de irregularidade, vez que não reputo qualquer ilegalidade na conduta.
2. Contratação de empresa para desempenho de atividade precípua da Administração Pública (item 2.2 da ITI
n.º 00641/2017-1)
No que diz respeito ao indício de irregularidade referente à contratação de empresa para desempenho de atividade precípuo da Administração Pública, acompanho a
posição do Ministério Público de Contas, para entender
que a prática é, de fato, irregular, mas, neste caso especíﬁco, a irregularidade deve ser afastada.
Conforme pontuado pelo Parquet, na gestão do Prefeito Joadir Lourenço Marques, foi sancionada a Lei Municipal n.º 792/2016, por meio da qual foi extinto o cargo
de engenheiro civil que existia na estrutura da Administração Municipal.

Contas, já que caracteriza burla à exigência constitucional do concurso público.
No entanto, neste caso especíﬁco, considerando o atendimento das demandas ordinárias do Município, bem
como a ausência de proﬁssional com capacitação para
tanto, entendo, pela relativização da mesma, com o seu
consequente afastamento.
Corroboro, também, com a sugestão ministerial, no que
diz respeito à expedição de determinação ao atual Prefeito, para que realize o levantamento do quadro de servidores municipais, objetivando subsidiar a apresentação de proposição legislativa para reposição da contratação por vínculos permanentes.
Deixo de acolher as sugestões de determinações apresentadas pela área técnica, uma vez que, para que se
operacionalizem, é necessário que o Município tenha,
em seus quadros, de servidor com a qualiﬁcação necessária para tanto, o que se materializará após o cumprimento da determinação sugerida pelo MPC.
3. Modalidade licitatória inadequada para o objeto
contratado e falta de orçamento detalhado (item 2.3 da
ITI n.º 00641/2017-1)

Em razão disso, a única forma de manter a realização das
atividades inerentes ao engenheiro civil foi a contratação, por meio de terceirizados, de proﬁssionais com tal
qualiﬁcação.

No caso do indício de irregularidade atinente à modalidade licitatória inadequada para o objeto contratado e
falta de orçamento detalhado, acompanho a conclusão
da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca
do afastamento da irregularidade. Adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01096/2018-6, abaixo transcritos:

É importante ﬁrmar a premissa de que tal prática é irregular, como reiteradamente decidido por esta Corte de

“2.3 MODALIDADE LICITATÓRIA INADEQUADA PARA O
OBJETO CONTRATADO E FALTA DE ORÇAMENTO DETA-

www.tce.es.gov.br
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LHADO
Base Legal: art. 1º da Lei 10.520/2002 e art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993.
Responsável 1:
Identiﬁcação:

Paulo Cesar Palácio (Pregoeiro)

Conduta/Nexo: elaborar edital e conduzir licitação utilizando modalidade inadequada para o objeto contratado. Tal conduta resultou na realização de certame em
desacordo com as determinações legais.
Responsável 2:
Identiﬁcação:
Bernardo Luiz de Almeida Romano
(Procurador Geral)
Conduta/Nexo: emitir parecer jurídico com o entendimento de que o uso do pregão seria o mais adequado
para a contratação dos serviços de consultoria e assessoria técnica na área de engenharia. Ao emitir tal parecer,
o responsável permitiu a realização de certame em desacordo com as determinações legais.
Responsável 3:
Identiﬁcação:
Henrique Kuster Filho (Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos)
Conduta/Nexo: solicitar, por meio do documento “OFICIO/SEMURB N° 0013/2017”, a contratação de uma empresa para consultoria e assessoria técnica na área de
engenharia civil, sem apresentar orçamento detalhado.
Tal conduta resultou na realização de certame em desacordo com as determinações legais.
Conforme texto da Manifestação Técnica 00869/2017 a
irregularidade foi descrita da seguinte forma:
Em rápida análise, relatada na Manifestação Técnica
227/2017-1, foi apontada como inadequada a utilização

da modalidade licitatória pregão para a contratação de
serviços de consultoria na área de engenharia, visto que
não podem ser considerados serviços comuns, em desacordo com a previsão normativa prevista no art. 1º da
Lei 10.520/2002:
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que
será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para os ﬁns e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
deﬁnidos pelo edital, por meio de especiﬁcações usuais
no mercado.
Em suas justiﬁcativas, os responsáveis alegam:
DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Quanto à possibilidade de realização de pregão para a contratação dos serviços de engenharia, importante mencionar que o município já realizou licitações na
modalidade pregão presencial em outras oportunidades
com o objetivo de contratação de serviços de engenharia, sendo elas nos anos de 2011 e 2012 através dos pregão de n° 017/2011 e 004/2012.
Por conseguinte, outros Municípios já adotam o mesmo
procedimento rotineiramente, a exemplo do que ocorreu no Pregão Presencial de nº 037/2016 do Município de Sul Brasil - SC e na região, no Município de Itarana - ES, que realizou pregão presencial nos anos de
2015 e 2016 através dos pregões 028/2015, 060/2015 e
049/2016, que licitaram os mesmos objetos, não havendo questionamentos a este respeito.
Ademais, passa-se a fazer uma análise do que prevê a lewww.tce.es.gov.br

gislação, a jurisprudência e a doutrina a respeito do tema proposto.
Quanto a legislação que rege a matéria, prevê o art. 1°
da Lei 10.520/2002:
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que
será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para os ﬁns e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
deﬁnidos pelo edital, por meio de especiﬁcações usuais
no mercado.
Por conseguinte, cite-se o teor da Súmula 257/2010 TCU:
“O uso do pregão nas contratações de serviços comuns
de engenharia encontra amparo na Lei n° 10.520/2002”.
Como se observa, a lei e a jurisprudência não veda, expressamente, a utilização do Pregão para obras ou serviços de engenharia. Exige, apenas, que os bens ou serviços a serem licitados sejam “comuns”, vale dizer: “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por meio de especiﬁcações usuais no mercado.”
Desta forma, cabe-nos identiﬁcar o que se entende por
serviço comum, com auxílio da melhor doutrina.
Nas palavras de Marçal Justen ﬁlho:
Bem ou serviços comum é aquele que se encontra disponível a qualquer tempo num mercado próprio e cujas
características padronizadas são aptas a satisfazer as necessidades da Administração Pública (in Pregão - Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 5° Ed,
São Paulo: Dialética, 2009. p. 37).
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Isto é, há três características existentes: 1 - Disponibilidade do mercado próprio 2 - padronização 3 - desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração.

rídico, no qual aﬁrmou que “A contratação em apreço,
pode ser classiﬁcada como um serviço comum, dessa
forma o uso do pregão é o mais adequado”.

Neste aspecto, por óbvio que a contratação dos itens
previstos em edital possuem ampla disponibilidade no
mercado, fato que se pode observar inclusive pela quantidade de concorrentes à presente licitação. A padronização também encontra-se no edital, considerando a especiﬁcidade, dos serviços a serem realizados, comprovadas
através do relatório de atividades já desenvolvidas pela
Empresa vencedora do certame (doc-anexo). E por ﬁm, a
desnecessidade da peculiaridade dos serviços contratados, podendo ser realizados por Empresas de Engenharia legalmente habilitadas, não sendo serviços especíﬁcos de cunho intelectual, sobretudo porque são atributos de qualquer proﬁssional de engenharia, razão pela
qual considera-se como serviço comum .

Em que pese a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que
institui o pregão no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, não vedar, explicitamente, a contratação de serviços de engenharia, a redação de seu art.
1º é clara no sentido de que esta modalidade de licitação só pode ser utilizada para aquisição de bens e serviços comuns. Assim, é necessário analisar a natureza dos
serviços contratados.

Desta feita, o presente processo licitatório alcançou, efetivamente, cumprir o que determina o artigo 3° da Lei
8.666/93, motivo pelo qual deve ser declarada a regularidade do processo mencionado.

[...]

Os responsáveis argumentam que a lei e a jurisprudência não veda, expressamente, a utilização do pregão para obras ou serviços de engenharia, exigindo apenas que
os bens ou serviços a serem licitados sejam “comuns”. Citam a Súmula 257/2010 do Tribunal de Contas da União,
a qual dispõe: “O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei n°
10.520/2002”. Neste sentido, os responsáveis tentam
convencer que os serviços contratados são comuns, passíveis de padronização.
Cumpre salientar que o Procurador Geral do Município,
Sr. Bernardo Luiz de Almeida Romano, emitiu parecer ju-

Da análise da descrição das atividades a serem realizadas pela contratada, constante na Cláusula Primeira do
Contrato Administrativo 16/2017, transcrita a seguir, é
possível perceber que não se tratam de serviços comuns:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1) a empresa contratada deverá elaborar projetos gerais
(arquitetônico, elétrico, hidráulico, hidro sanitário, SPDA,
fundações e complementares), planilha orçamentária, cronograma físico ﬁnanceiro, memorial descritivo,
memória de cálculo, composição de BDI, ﬁscalização
de obras, elaboração de boletim de medição, periciar
projetos e obras (laudos e avaliações), análise estrutural para realização de perícia técnica, vistas em processos de imóveis, vistas em processos de aprovação de alvará de construção, supervisionar, coordenar
e orientar tecnicamente os serviços de engenharia do
Município de Laranja da Terra/ES, avaliar a execução
dos empreendimentos, tanto no cumprimento das metas pré-estabelecidas de qualidade e prazo, quanto pela vistoria ﬁnal na entrega dos mesmos pelas empresas
www.tce.es.gov.br

contratadas, medição dos serviços executados, custos e
cumprimento dos cronogramas, atuar em conjunto para se estabelecer adequado planejamento das etapas
de construção das obras, mediante oportuna análise dos projetos, inclusive compatibilização dos mesmos, replanilhar os serviços das obras quando necessário, dar suporte ao setor de licitação no que diz respeito às tomadas de decisão em relação à contratação
de serviços de obras e projetos, controlar os orçamentos, cronogramas físico e de custos, e histogramas
dos empreendimentos, acompanhar/liberar o pagamento dos fornecedores mediante as devidas medições, dar
suporte técnico a coordenadoria municipal defesa civil,
por meio de vistorias, laudos, avaliações de imóveis localizados em áreas de risco e acompanhamento técnico
nos processos de rotina, com emissão de pareceres, e
demais atendimentos pertinentes na área de atuação regulamentadas das pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/ES.
[...]
Ao contrário do que alegam os responsáveis, os serviços contratados possuem natureza predominantemente
intelectual, não podendo ser considerados comuns. Tais
serviços, pela sua especiﬁcidade técnica, são denominados pela Lei 8.666/1993 como serviços técnicos especializados:
Dos Serviços Técnicos Proﬁssionais Especializados
Art. 13. Para os ﬁns desta Lei, consideram-se serviços
técnicos proﬁssionais especializados os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou
executivos;
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias ﬁnanceiras ou tributárias;
IV - ﬁscalização, supervisão ou gerenciamento de obras
ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
VIII - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Em razão da natureza predominantemente intelectual
de tais serviços, no § 1º do art. 13 consta a seguinte disposição:
§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação,
os contratos para a prestação de serviços técnicos proﬁssionais especializados deverão, preferencialmente, ser
celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.
Não se concebe a padronização de projetos arquitetônicos, por exemplo, visto que cada proﬁssional pode adotar diferentes soluções para um mesmo empreendimento. Portanto, não merecem prosperar as alegações de
que os serviços de consultoria na área de engenharia
são comuns. Também não prospera o simples argumento de que a Administração Municipal de Laranja da Terra já realizou licitação na modalidade pregão presencial
em outras oportunidades com o objetivo de contratação
de serviços de engenharia, não havendo questionamentos a este respeito.
Ademais, os serviços contratados não foram deﬁnidos de

forma precisa e suﬁciente, conforme determina o inciso
II do art. 3º da Lei 10.520/2002, tampouco conforme dispõe o art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993, que prevê
a necessidade de orçamento detalhado para a contratação de obras e serviços.
O valor orçado pela Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra contempla apenas o custo da mão-de-obra para a
carga horária de 30 horas semanais, sem que haja estimativa da quantidade de horas necessárias para executar cada atividade descrita na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo 16/2017 e sem considerar todos os
custos da empresa.
Mesmo que se adote o custo direto de salários para elaboração de orçamento de serviços de consultoria, que
leva em conta o salário mensal da categoria proﬁssional
e a quantidade total de horas técnicas trabalhadas, o orçamento também deve contemplar o levantamento de
todas as tarefas que serão realizadas no contrato e a estimativa da quantidade de horas de cada categoria proﬁssional necessária para realizar tais tarefas. O orçamento,
além dos encargos sociais, também deve conter outras
despesas diretas da empresa não relacionadas com o
custo da mão de obra (sondagens, ensaios, equipamentos etc.), bem como o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), visto que se trata de contratação de empresa para
prestação de serviços de consultoria e não para fornecimento de mão-de-obra.
Da análise do documento que contém o orçamento elaborado Setor de Compras da Prefeitura Municipal, contata-se que o valor orçado contempla apenas o salário
mensal dos engenheiros (já incluídos os encargos sociais
e BDI), não havendo previsão para outras despesas diretas da empresa.
www.tce.es.gov.br

Cumpre destacar que orçar serviços de engenharia consultiva é tarefa com razoável grau de diﬁculdade, em razão da natureza intangível dos produtos a serem desenvolvidos e do insumo do trabalho, que é intelectual. Por
isso, o orçamento de tais serviços deve ser elaborado por
proﬁssional qualiﬁcado.
Defesa/ justiﬁcativa dos citados:
DA MODALIDADE LICITATÓRIA PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DOS ORÇAMENTOS
Em relação à modalidade de contratação dos serviços
ora impugnados, as argumentações sobre a possibilidade de contratação de serviços de engenharia através de
licitação na modalidade pregão já fora amplamente fundamentado, ainda assim, convém algumas ponderações
a respeito da verdadeira obscuridade legislativa quanto
ao tema trazido à análise. de Vossas Excelências.
Pois bem, grande controvérsia a respeito do tema se dá
em razão da abrangência do termo ‘serviço de natureza
comum’, ao qual a legislação se limitou a tratar no parágrafo único do artigo 10 da Lei 10.520/2002, que transcrevo:
Art. 10 Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que
será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se
bens e serviços comuns, para os ﬁns e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especiﬁcações usuais no mercado.
Por oportuno, a área técnica se manifesta no sentido de
que os serviços contratados são de natureza predominantemente intelectual, fundamentando sua posição no
que dispõe o artigo 13 da Lei de licitações.
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Entretanto, forçoso esclarecer que as matérias enumeradas pelo artigo 13 tem o condão de especiﬁcar determinados serviços que podem ser contratados, inclusive,
através de inexigibilidade de licitação, e não distinguir o
que são serviços de engenharia de natureza comum ou
de natureza especíﬁca, o que evidentemente a lei se eximiu de nos trazer uma explicação clara e precisa. Nesta
linha de raciocínio, vejamos o que dispõe o artigo 25, inciso 11 da lei 8.666/93:

Ocorre que como informado, a própria legislação usa o
termo ‘preferencialmente’ e não ‘obrigatoriamente’, o
que não obriga a administração contratar com base nesta modalidade licitatória que quando utilizada, visa remunerar trabalho técnico, cientíﬁco ou artístico, mediante prêmio ou remuneração. Cite-se a título de exemplo, um concurso para eleger a melhor tese de mestrado apresentada por determinado mestrando a uma Universidade.

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de com petição, em especial: ( ... )ll-para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta
Lei, de natureza singular, com proﬁssionais ou empresas
de notória especialização, vedada a inexigibilidade para
serviços de publicidade e divulgação;

Ressalta-se também que a modalidade de licitação concurso é mais complexa, com prazos maiores e com alguma5 exigências que inclusive diﬁcultariam a administração de atender às suas necessidades e as exigências da
Lei. Por essa razão, nunca houve licitação na modalidade
concurso no Município de Laranja da Terra -ES que é considerado de pequeno porte.

Desta forma, a administração Pública Municipal poderia ter contratado os serviços elencados no artigo 13
sem que houvesse a necessidade de competição, ou seja, através de contratação direta e sem a necessidade do
procedimento licitatório complexo, como informado. Ao
contrário disto, optou por um procedimento em que se
possibilitou a concorrência, transparência e a livre participação de Empresas como já é sabido.
A área técnica se manifestou no sentido de que a modalidade correta de licitação para a contratação dos serviços
de engenharia seria o concurso, com supedâneo no § 1o
do artigo 13, que transcreve:
§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação,
os contratos para a prestação de serviços técnicos proﬁssionais especializados deverão, preferencialmente, ser
celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.

Para ﬁns conceituais, citamos o que dispõe o artigo 22 da
Lei de licitações, em seu § 4°:
§ 40 Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, cientíﬁco ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oﬁcial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
Por outro lado, voltando ao raciocínio de que a lei não
veda a contratação de serviços enumerados no artigo 13,
além da possibilidade de contratação já mencionada, a
legislação I, ainda prever que poderá ser contratada através de tomada de preços, que a lei conceitua em seu artigo 22, §2° como:
§ 20 Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenwww.tce.es.gov.br

derem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualiﬁcação.
Em seguida, o artigo 23 prevê:
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: I -para obras e serviços de engenharia: b) tomada de preços-até R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais);
Percebe-se pois, que várias são as hipóteses par a contratação de serviços de engenharia, sendo o tema proposto muito abrangente e obscuro, dando margem à diversas interpretações e causando certa insegurança jurídica.
Por essa razão, o tema tem sido levado à análise do Poder Judiciário que em casos semelhantes, já decidiu que
um serviço classiﬁcado como técnico especializado se
enquadre na gama de serviços comuns, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. MODALIDADE LICITATÓRIA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. PREGÃO CABIMENTO. 1. A questão versa sobre a legalidade da utilização da modalidade licitatória
pregão para a contratação de serviços de engenharia, tema que e n seja certa celeuma, dada a diferença de tratamento dispensado à matéria. 2. Embora houvesse no
Decreto 3.555, editado sob a disciplina da Medida Provisória 2.026-3, vedação à utilização do pregão para as
contratações de obras e serviços de engenharia (artigo
5°), quando da edição da Lei 10.520/02, a vedação não
foi reproduzida, daí se concluir pela possibilidade de utiSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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lizar o pregão no tocante a serviços de engenharia que
possam ser enquadrados como de natureza comum.
Não se nega que o objeto dos processos licitatórios impugnados envolve serviços de engenharia, mas a questão é saber se, a despeito disso, podem ser considerados serviços comuns. 4. In casu, é possível a licitação na
forma de pregão eletrônico para a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo reposição e substituição de peças, bem como execução de pequenos serviços de adequação e/ou ampliação, nos sistemas de cl imatização em unidades da Caixa Econômica Federa I. A hipótese enquadra-se no conceito de serviços comuns, previsto no art. 10 da Lei nº
10.520/2602. 5. Reexame necessário desprovido. (TRF
20 REGIÃO REO 200851010090213 Órgão Julgador SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA; Publicação30/07/2013; Julgamento! de Julho de 2013 Relator: Desembargadora Federal ANDREA CUNH/\ ESMERALDO).
A própria área técnica do TCE-ES já emitiu posicionamento favorável através da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 78/2015, quando o tema proposto dispunha sobre contratação de serviços mais complexos, senão vejamos:
O Estado do Espírito Santo faz uso do Pregão para contratação de serviços de engenharia, como se observou no
Pregão, para registro de preços n°. 014/2012 para prestação de serviços. de manutenção predial com fornecimento de materiais. E não foi diferente com o Ministério
da Defesa pelo Pregão n°. 011/2011 pretendeu contratar
empresa de engenharia especializada na execução global de serviço de manutenção corretiva, consertos e/ou
recuperação (alvenaria, carpintaria e pintura) em instalações prediais, com fornecimento de mão de obra qualiﬁ-

cada, ferramentas e equipamentos necessários. Buscando aclarar a matéria em discussão, seguem os seguintes
julgados do Tribunal de Contas da União que amparam a
realização da modalidade licitatória do Pregão na contratação de serviços de engenharia.
REPRESENTAÇÃO. DNIT. PREGÃO. EXECUÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA DOS TÚNEIS DO
MORRO ALTO, NA BR101/RS. QUESTIONAMENTO SOBRE
A ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRETENDIDOS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES NO EDITAL E DE EXIGÊNCIAS SEM AMPARO
LEGAL. CONHECIMENTO. INFORMAÇÕES CONSTANTES
NO EDITAL ELIDEM OS PONTOS QUESTIONADOS. EDITAL COM DEFINIÇÃO OBJETIVA DOS PADRÕES DE DESEMPENHO E DE QUALIDADE, MEDIANTE ESPECIFICAÇÕES USUAIS NO MERCADO. POSSIBILIDADE DE USO DO
PREGÃO NO CASO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. 1. A Lei n°. 10.520/2002 e o Decreto n°.
5.450/2005 amparam a realização de Pregão eletrônico
para a contratação de serviços comuns de engenharia,
assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por meio de especiﬁcações usuais no mercado
(TCU; Repres 021.361/2009-8; 0Ac. 2285/2009; Tribunal
Pleno; Re!. Min. Raimundo carreira; Julg. 30/09/2009;
DOU 02/10/2009). REPRESENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MEDIANTE PREGÃO
ELETRÔNICO. REQUERIMENTO CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DEFENDE A POSSIBILIDADE LEGAL DA CONTRATAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. CIÊNCIA AO INTERESSADO.
ARQUIVAMENTO. 1. A lei n° 10.520/2002 e o decreto n°
5.450/2005 amparam a realização de Pregão eletrôniwww.tce.es.gov.br

co para a contratação de serviços comuns de engenharia, ou seja, aqueles serviços cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos
pelo edital, por meio de especiﬁcações usuais no mercado. (TCU; Repres 027.327/2006-9; Ac. 286/2007; Primeira Câmara; Re!. Min. Augusto Sherman cavalcanti; Julg.
13/02/2007; DOU 16/02/2007). (Grifou-se)
Ademais, a recém editada Lei n°. 12.462/2011. que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas
(RDC), admite que procedimentos característicos do Pregão sejam adotados para obras de grande complexidade, como a construção de estádios, aeroportos, metrôs
e demais obras de infraestrutura e logística para atender aos jogos olímpicos e à copa do mundo. Considerando o longo período decorrido desde a aprovação da Lei
n°. 8.666/93 e as evoluções tecnológicas surgidas, a doutrina já entende que se justiﬁca a modernização de algumas práticas, principalmente se forem levadas em conta
os benefícios já constatados com o advento do Pregão.
Por isso, o RDC incorpora muitos procedimentos já utilizados no Pregão, a saber: análise da proposta de preços previamente à avaliação da habilitação (com todos
os demais procedimentos semelhantes ao Pregão): disputa aberta: oferta por meio de lances: entre outros. Vê-se, in casca, que o objeto do Pregão n°. 068/2011 não
existe complexidade suﬁciente e capaz de afastar a natureza comum dos serviços de engenharia a ﬁm de impedir
a realização dessa modalidade licitatória. Portanto, não
há qualquer ilegalidade no procedimento.
Tecidas tais considerações a respeito da possibilidade do
uso do Pregão e observando-se o que está previsto no
edital, a especiﬁcação do objeto é suﬁcientemente clara e precisa, como determina o artigo 3° inciso II da Lei
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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10.520/2002.
Neste cenário, deve a administração pública optar, pelo procedimento que possibilita maior transparência,
eﬁciência e economia aos cofres públicos, possibilitando que o próprio corpo técnico do Executivo Municipal
que é muito limitado devido: ao tamanho do Município
tenha condições de realizar a licitação com maior excelência, objetivos que foram satisfatoriamente alcançados
pela administração pública através do pregão supracitado com a economia de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil
e seiscentos reais), se comparado com a tomada de preços de no 006/2015.
E última análise, a área técnica se manifesta no sentido de que não há o necessário orçamento detalhado em
planilhas que expressem a composiçao de todos os custos unitários, como dispõe o artigo 7° § 2o, inciso II da
Lei de licitações.
Neste ponto, acredita-se que seria impossível, dada a realidade atual do município, que iniciou o ano de 2017
sem engenheiro e que teve que se correr contra o tempo
para não perder recursos estaduais e federais, atender a
essa exigência prevista em lei.
Da mesma forma, a lei de licitações exige em seu artigo
30 os atestados de capacidade técnica, que não foram
exigidos no presente certame por várias razões como já
bem fundamentado, sendo uma delas pelo parecer do
TCU recomendando a exclusão do item constante no edital da exigência de registro de acervo técnico validado
junto ao CREA, pois estaria em desconformidade com a
resolução do CONFEA de nº 1.025/2009, bem
como
em razão da frustração da competitividade que tal medida implicaria, como nos anos anteriores em que houve apenas 01 concorrente que venceu as licitações, que

ainda assim não foram exigidos acervos, mas sim experiência proﬁssional.
De igual modo, o disposto no artigo 7°, § 2° deve ser adequando à realidade do Município que realizou o procedimento licitatório, e em hipótese alguma se eximiu de
juntar os valores médios orçados para o cargo de Engenheiro Civil no Estado do Espírito Santo -ES para as atividades listadas, conforme planilha da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas.
De outro modo, sustenta a área técnica que o valor orçado não considera os custos da Empresa. Isto é evidente
porque a Empresa não terá custos, apenas prestará serviços que não gerariam despesas, pois trata-se aqui de
contratação de serviços e não de obras. Ademais, o ente
público municipal proporcionaria todas as condições para a prestação dos serviços, motivo pelo qual não deve
prosperar tal argumento.
O que ocorre na verdade é que, por uma impossibilidade física e técnica (o município não possui nenhum engenheiro de carreira), não há como precisar qual a totalidade dos serviços a serem realizados e nem o valor de
cada objeto, considerando ainda a demanda variável e
a ausência de Engenheiro Civil para atender as necessidades básicas do ente público municipal, que pode ir de
pequenas reformas nos prédios da administração até outras maiores, como no caso do muro de contenção.
Frisa-se que até para conseguir orçamentos com L Empresas do ramo, o ente público encontra grande diﬁculdade, tendo em vista o desinteresse da maioria das Empresas em atuarem na região em determinada obra especíﬁca, especialmente quando menos vultuosa.
Deste modo, o requisito inserido no parágrafo 2° do arwww.tce.es.gov.br

tigo supracitado é um verdadeiro empecilho à realização
de procedimento licitatório no Município de Laranja da
Terra - ES, levando-se em consideração as peculiaridades locais e a estrutura do Município de pequeno porte.
Por essa razão e para possibilitar o atendimento ao requisito do artigo supracitado, fora juntado o valor do salário médio de um Engenheiro Civil no Estado do Espírito Santo.
Em outra vertente, cabe-nos destacar que nunca, na história do município, ouve esse detalhamento justamente
pela impossibilidade de sua realização.
Ademais, referida exigência aumentaria de forma considerável o valor da contratação, indo em contrapartida
aos princípios gerais que regem a administração pública,
como o da economicidade, eﬁciência, legalidade, imparcialidade, entre outros.
Muito embora haja absoluta certeza de que o pregão
presencial de n° 005/2017 tenha sido historicamente, o
mais concorrido, transparente e econômico da história
do Município de Laranja da Terra - ES, sua suspensão por
mais de 02 (dois) meses através do presente processo
já causa e pode causar sérios danos a iniciação e continuidade dos serviços que dependem de um proﬁssional
engenheiro civil, conforme bem detalhado no relatório
de obras a serem executadas do Sr. Assessor de Planejamento, que segue em anexo.
Por essa razão e pela ocorrência do fato superveniente e
inesperado (suspensão da licitação), o ente público municipal já considera a possibilidade de revogação do pregão presencial de n° 005/2017, como autoriza o artigo 49
da Lei 8.666/93, ainda que este tenha objetivado cumprir o que determina o artigo 3° da lei supracitada, sendo
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de tudo cientiﬁcado este douto Tribuna.
Análise do item:
A Contratação de empresa de engenharia para fornecimento de mão de obra de engenheiro civil objetivando
a execução de serviços típicos do executivo municipal,
inicialmente não fere a legislação conforme tratado em
item anterior, porém a legislação vigente necessita ser
respeitada.
Em primeiro lugar, no que se refere ao argumento dos
defendentes utilizando-se da IEC 78/2015 para alegar
que esta área técnica deste Tribunal concordou com argumentação que obras e serviços de engenhariam poderiam ser contratados por pregão e que, portanto tal prática seria aceita ou tolerável. Em rápida análise percebe-se que o trecho copiado é apenas a reprodução da defesa do jurisdicionado que no presente item teve a sua
irregularidade mantida, não tendo esta área técnica acolhido qualquer entendimento neste sentido. Esta argumentação, portanto é falsa e o processo da qual faz parte (TC-1350/2012) ao ser julgado pela Primeira Câmara deste Tribunal produziu o Acórdão TC-277/2016 que
manteve o entendimento e condenou os responsáveis.
Contudo cabe destacar que o objeto tratado no processo
TC-1350/2012 era composto por diversas obras e serviços o que o afastou completamente da modalidade pregão.
A Lei n° 10.520/2002 delimita o uso da modalidade Pregão para bens e serviços comuns e deﬁne serviços comuns:
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que
será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para os ﬁns e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
deﬁnidos pelo edital, por meio de especiﬁcações usuais
no mercado.
A atividade de engenharia não pode ser considerada como um serviço comum em via de regra, já que depende
de muitos fatores, porém em algumas situações certos
serviços e formas de sua prestação possam no caso concreto ser aceitas como serviços comuns.
Entende-se razoável a contratação por hora trabalhada ou equivalente. A contratação de serviços por hora
trabalhada é lícita desde haja comprovação da jornada realizada com ponto e relatório diário de atividade.
No entanto, registra-se que a diﬁculdade relatada pelo
município em listar as atividades a serem desempenhadas e atribuir seus respectivos valores, ainda que se utilizasse das tabelas referenciais, nada mais é que reﬂexo da ausência de engenheiro civil no município, consequência da exclusão do cargo por força da Lei Municipal
792/2016.
A Súmula 257/2010 do TCU reaﬁrma a utilização do pregão, no âmbito da engenharia, apenas serviços comuns,
conforme descrito:
O uso do pregão nas contratações de serviços comuns
de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002.
Desta forma a modalidade indicada para serviços de engenharia incialmente seria o convite em função do valor
declarado, no entanto, analisando-se o caso concreto e
levando-se em consideração o além do baixo valor envolvido e o baixo índice de exigências, limitando-se no
caso a exigir basicamente o registro no CREA, entende-se
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razoável a utilização do pregão.
Por esta razão entende-se por afastar a presente irregularidade”.
4) Conclusão
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I, e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.
621/2012, divergindo parcialmente da área técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 No mérito, julgar IMPROCEDENTE a Representação;
1.2 Tornar sem efeito a Decisão n.º 01463/2017-4;
1.3 DETERMINAR ao atual Prefeito de Laranja da Terra
que realize o levantamento do quadro de servidores municipais, objetivando subsidiar a apresentação de proposição legislativa para reposição da contratação por vínculos permanentes;
1.4 CIENTIFICAR o representante;
1.5 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1141/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04993/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SANEAR - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ALMIRO SCHIMIDT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL – EXERCÍCIO DE 2016

– REGULAR – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor ALMIRO SCHIMIDT.
Com base no Relatório Técnico n.º 00689/2017-2 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 01277/2017-1, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 01944/2017-5, por meio da
qual o senhor Almiro Schimidt foi citado para justiﬁcar
os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.2
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em
estoque e bens móveis;
3.2.3
O termo circunstanciado referente a bens em
estoque, arquivo TERIMO, apresenta informações supostamente equivocadas;
3.3.1
Encaminhamento de parecer do controle interno em desconformidade com Anexo II, Tabela 7, da IN
34/2015.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justiﬁcativas, bem como documentação de apoio
(Defesa n.º 00528/2018-1 e Peça Complementar n.º
07069/2018-1).
Instada a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02694/2018-5, opinou pelo afastamento dos indícios identiﬁcados nos itens 3.2.2
(divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e
bens móveis) e 3.2.3 (o termo circunstanciado referente
www.tce.es.gov.br

a bens em estoque, arquivo TERIMO, apresenta informações supostamente equivocadas) do Relatório Técnico.
No que diz respeito ao item 3.3 (encaminhamento de parecer do controle interno em desconformidade com Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015), entendeu a área técnica
pela manutenção da irregularidade, uma vez que não teriam sido apresentadas as medidas formais tomadas pelo responsável junto ao Poder Executivo, no exercício de
2016, para que o indício de irregularidade fosse sanado.
Sugeriu, ao ﬁnal, o julgamento pela regularidade com
ressalvas das contas, com expedição e determinação ao
atual gestor, para que adote as medidas necessárias para
o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, o
Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do RITCEES e
artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na
IN TC n°43/2017.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 03476/2018-3, de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo pela regularidade com ressalvas da prestação de
contas, com expedição de determinação.
É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e do Ministério Público de Contas acerca do afastamento das irregularidades indicadas nos itens 3.2.2
(divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque
e bens móveis) e 3.2.3 (o termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo TERIMO, apresenta informações supostamente equivocadas) do Relatório Técnico. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos exSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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postos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02694/2018-5, abaixo transcritos:
“2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor do inventário de bens bens
imóveis (item 3.2.2 a do RTC)
Base legal: CFRB/88, art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts.
94 a 96.
De acordo com o Relatório Técnico Contábil, foi apurada
divergências as quais necessitariam de esclarecimentos
do gestor, como segue:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis
R$ 1,00

Em

Fonte: Processo TC 04993/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
veriﬁca-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens imóveis e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se
opina pela citação do gestor responsável para apresentação das justiﬁcativas cabíveis.
Alega em sua defesa:

Informamos que em veriﬁcação no Sistema de Contabilidade, constatamos que a diferença mencionada (R$
72.086,08 - Bens Imóveis) trata-se do saldo da conta de
Obras em Andamento.

dos. Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos
(que englobem limpeza do terreno, serviços topográﬁcos etc!. benfeitoria em propriedade de terceiros, dentre outros.

Essa diferença evidencia que a obra ainda não foi incorporada ao patrimônio, resultado da inexistência de documento que comprove sua ﬁnalização. Esta contabilidade se compromete a buscar a documentação necessária
a esta incorporação

Assim, quando veriﬁcada a conta contábil
1.2.3.2.1.06.01.000-0BRAS EM ANDAMENTO no arquivo BALVER.pdf (sistema cidadesweb tcees), constatou-se
registrado o valor de R$72.086,08, sanando à divergência descrita no relatório técnico, pois, conforme justiﬁcativa a obra não foi concluída, não tendo ocorrido a sua
incorporação, entretanto, está registrada na contabilidade como obras em andamento.

Diante do indício de irregularidade apresentada no
RTC, o responsável apresentou justiﬁcativa alegando
tratar-se de obras em andamento, registrado no grupo do Ativo Imobilizado, Bens Imóveis, conta contábil
1.2.3.2.1.06.01.000-0BRAS EM ANDAMENTO.

Diante das argumentações apresentadas, sugere-se o
afastamento desta irregularidade.

Há de mencionar, que se tratando desse assunto, o
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público –
MCASP estabelece em seu item 5 sobre Ativo Imobilizado o tratamento de evidenciação em Balanço Patrimonial dos bens imóveis:

2.2 O termo circunstanciado referente a bens imóveis,
arquivo terimo, apresenta informações supostamente
equivocadas (item 3.2.3 do RTC)

5. ATIVO IMOBILIZADO

De acordo com Relatório Técnico Contábil:

5.1. DEFINIÇÕES

No termo circunstanciado, arquivo terimo, a comissão inventariante informa que foi procedida a veriﬁcação dos
bens imóveis existentes no patrimônio do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, que
confrontados com os registros patrimoniais e contábeis
e emite parecer que há exatidão entre os valores apurados e atesta a regularidade em que foram efetuados os
levantamentos cujo valor total foi de R$10.470.196,05.

Ativo Imobilizado
Bens Imóveis Compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição
ou danos. São exemplos deste tipo de bem os imóveis
residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos,
pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre outros. Os bens imóveis classiﬁcam-se em:
[ ... ]
d} Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento, ainda não concluíwww.tce.es.gov.br

Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.O

Considerando que o inventário de bens imóveis apresentou saldo ﬁnanceiro igual a R$10.470.196,05, e os registros contábeis apresentou saldo de R$10.542.282,13,
desta forma, tem-se que as informações trazidas por
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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meio do arquivo terimo não se sustentam, uma vez que,
ao contrário do que informa, existe divergência entre inventário de bens imóveis e contabilidade. Sugere-se a citação do gestor para apresentação das justiﬁcativas cabíveis.
Argumenta a defesa:
Após a identiﬁcação da conta em divergência no item anterior, podemos veriﬁcar que realmente houve uma falha na elaboração do Termo circunstanciado, onde a comissão deveria ter evidenciado a divergência, explicando sua origem.
Porém ao visualizar o arquivo enviado (Prestação de
Contas Anual 29302/2017-1 - anexo I) entendemos o
porquê da incorreção, o ‘resimo’ não evidenciou a divergência, induzindo a comissão ao erro. Desta forma, segue em anexo o arquivo ‘resimo’ corrigido (Anexo 11),
deixando a ressalva de que a divergência foi corretamente evidenciada na prestação de contas anual de 2018.

Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta irregularidade”.

quisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa
TC 43/2017.

No que diz respeito à irregularidade pontuada no item
3.3 (encaminhamento de parecer do controle interno em desconformidade com Anexo II, Tabela 7, da IN
34/2015) do Relatório Técnico, divirjo da conclusão técnica e ministerial, concluindo pelo seu afastamento.

É o caso do Processo TC 7096/2016, por exemplo, no
qual se debateu a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Governo de Vitória. Na ocasião do julgamento, a Corte deliberou pela regularidade com recomendação, nos termos do voto do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun (Acórdão TC 00603/20184).

Em princípio, nos termos expostos no Relatório Técnico
n.º 00689/2017-2, o corpo técnico caracterizou o indício
de irregularidade nos seguintes termos:
“Não foram demonstradas pelo gestor as medidas administrativas adotadas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos no
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015 concorrendo, assim,
para abstenção de parecer sobre as contas anuais por
parte da UCCI”.

O responsável alegou que na elaboração do Resumo do
Inventário de bens imóveis, ocorreu uma falha, onde não
foi inserido o valor de obras em andamento no valor de
R$72.086,08, fato que foi apurado no relatório técnico,
conforme tabela 14.

Em sua defesa, o gestor alegou que a Unidade de Controle Interno encontra-se incorporada ao Poder Executivo
Municipal, que, por sua vez, teria a autonomia para criar
e estruturar as unidades executoras vinculadas e submetidas à Unidade Central. Destacou, ainda, que, no exercício de 2016, o sistema de controle interno do Município
contava apenas com duas servidores.

Ao justiﬁcar o fato, apresentou a defesa 528/2018 e a
peça complementar 7069/2018 inseridas no sistema etcees, onde se encontra o resumo do inventário de bens
imóveis, informando os valores de acordo com aqueles
registrados no balanço patrimonial, sanando a divergência. Portanto no valor de R$10.542.282,13 está inserido
o valor de R$72.086,08, referente a obras em andamento, e, também, está demonstrado no resumo de inventário de bens imóveis.

Destaco, ainda, que, em casos idênticos, este Tribunal
tem se manifestado pela regularidade das contas, com
expedição de recomendação ao atual gestor, para que
adote as medidas administrativas necessários e suﬁcientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento,
nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º
da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º,
do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os rewww.tce.es.gov.br

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso
I, e 85 da Lei Complementar n.º 621/2012, divergindo
parcialmente da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL –
SANEAR, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor ALMIRO SCHIMIDT, dando-lhe quitação;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor que adote as medidas administrativas necessários e suﬁcientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras
prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º, do RITCEES e
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017;

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

UG: HSL - Hospital São Lucas

2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: LUCIANA CEOLIN STEFANON, FABRICIA
FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR – ARQUIVAR

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência)
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1142/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05380/2017-8

Exercício: 2016

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do HOSPITAL SÃO
LUCAS, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade das senhoras LUCIANA CEOLIN STEFANON, Diretora Geral no período de 01/01 a 13/03/2016, e FABRÍCIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA, Diretora Geral no período complementar.
Nos termos do Relatório Técnico n. 1006/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 1508/2017 e da Decisão Monocrática n. 1939/2017, as gestoras foram citadas em razão
dos seguintes indícios de irregularidade:
3.2.2 – Divergência Entre os Saldos dos Demonstrativos
Contábeis e os Saldos Dos Inventários de Bens em Estoque e Bens Móveis;
3.2.2.1 – Incompatibilidade de Informação entre os Arquivos de Resumo de Inventários (RESAMC e RESMOV) e
os Arquivos de Inventários (INVALMO e INVMOV).
As justiﬁcativas apresentadas pelas responsáveis foram
analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n.
2423/2018.
A área técnica rejeitou as defesas relativas aos itens
3.2.2 e 3.2.2.1 do Relatório Técnico, mantendo ambas as
www.tce.es.gov.br

irregularidades, renumeradas como tópicos 2.1 e 2.2 da
Conclusiva. Propôs que as Contas sejam julgadas IRREGULARES com DETERMINAÇÃO.
Segue a transcrição da parte ﬁnal da Conclusiva:
“3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Hospital São Lucas, exercício de 2015, sob a responsabilidade das Senhoras Fabricia Forza Pereira Lima de
Oliveira e Luciana Ceolin Stefanon, sendo mantida a
irregularidade constante do item 3.2.2 e 3.2.2.1 do RT
01006/2017-5, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
3.2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E OS SALDOS DOS INVENTÁRIOS
DE BENS EM ESTOQUE EBENS MÓVEIS.
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.2.1 INCOMPATIBILIDADE DE INFORMAÇÃO ENTRE
OS ARQUIVOS DE RESUMO DE INVENTÁRIOS (RESAMC
E RESMOV) E OS ARQUIVOS DE INVENTÁRIOS (INVALMO E INVMOV).
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas do
Senhoras Fabricia Forza Pereira Lima de Oliveira e Luciana Ceolin Stefanon, no exercício de funções de ordenador de despesas Hospital São Lucas, no exercício de
2016, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Sugere-se, ainda, em função das irregularidades mantidas, determinar ao Hospital São Lucas, na pessoa de seu
atual gestor, que:
a) adote as medidas administrativas necessárias à apuração das divergências ocorridas, no valor total de R$
372.883,91 (Tabela 02 desta instrução), entre o Inventários Anual de Bens Móveis / Bens em Almoxarifado e
a contabilidade, encaminhando o resultado da apuração
junto na próxima prestação de contas.”
Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer n. 3397/2018, da lavra do Procurador Luciano
Vieira, acompanhando a manifestação técnica, tendo como fundamento o art. 84, inciso III, letra “d” da Lei Complementar n. 621/2012.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
I – Divergência Entre os Saldos dos Demonstrativos
Contábeis e os Saldos Dos Inventários de Bens em Estoque e Bens Móveis (item 3.2.2 do Relatório Contábil e
2.1 da Conclusiva)
O Relatório Técnico constatou divergências entre os saldos contábeis e os Inventários de Estoques/Material de
Consumo, Estoques/Material Permanente e Bens Móveis, conforme a tabela abaixo reproduzida:
Tabela 02: Saldos patrimoniais
R$ 1,00

Em

Fonte: [Processo TC 5380/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016]
Segue a transcrição do Relatório Contábil:
“3.2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E OS SALDOS DOS INVENTÁRIOS
DE BENS EM ESTOQUE E BENS MÓVEIS.

Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 02: Saldos patrimoniais
R$ 1,00

Em

Fonte: [Processo TC 5380/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016]
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
veriﬁca-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens em estoque e bens
móveis e os valores registrados na contabilidade, motivo
pelo qual se opina pela citação do gestor responsável para apresentação das justiﬁcativas cabíveis.”
A defesa da senhora FABRÍCIA FORZA PEREIRA LIMA DE
OLIVEIRA identiﬁcou a origem de parcela das divergências, informando que a parte ainda não corrigida dependeria da atuação dos setores de Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Saúde
(SESA), bem como de esclarecimentos de servidores responsáveis pelo controle patrimonial, que foram lotados
em diferentes órgãos após a extinção da unidade gestora do Hospital.
Por sua vez, a defesa da senhora LUCIANA CEOLIN STEwww.tce.es.gov.br

FANON também identiﬁcou a origem de parte das divergências, aﬁrmando ter comunicado os responsáveis sobre a necessidade de correção.
Na Conclusiva, a área técnica rejeitou as justiﬁcativas,
pois as responsáveis não trouxeram documentos capazes de comprovar a origem das divergências nem demonstraram ter iniciado as medidas corretivas durante
as suas gestões. Ressaltou que as Contas Anuais de 2015,
tratadas no processo n. 4989/2016, receberam a proposta técnica pela Irregularidade, em razão de fatos semelhantes.
Segue a transcrição:
“2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E OS SALDOS DOS INVENTÁRIOS
DE BENS EM ESTOQUE EBENS MÓVEIS. (item 3.2.2 do
RT 01006/2017-5)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
(…)
Em resumo, o Relatório Técnico apontou uma diferença
entre o valor constante do Inventário Anual de Bens Móveis (arquivo 03-15-INVMOVS-01) e o valor total de constante da conta contábil 123110100 - Bens Móveis em Geral - do Balancete de Veriﬁcação (arquivo 03-13-BALVER.
pdf), e uma diferença entre o Inventário Anual de Bens
em Almoxarifado (arquivo 03-23-INVALMO-01.pdf) e o
valor constante das contas contábeis 115610000 - ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO e 123110600 - BENS
MÓVEIS EM ALMOXARIFADO - do Balancete de Veriﬁcação (arquivo 03-13-BALVER.pdf).
Observa-se que, no caso dos Bens em Almoxarifado, a
diferença real entre apresentada entre o Inventário de
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Bens em Almoxarifado (arquivo 03-23-INVALMO-01.pdf)
e o Balanço de Veriﬁcação (arquivo 03-13-BALVER.pdf) é
da ordem de R$ -372.883,91.
Tabela 1 – Saldos Patrimoniais - Bens em Almoxarifado
Em R$ 1,00
Nota: 1 – No Inventário Anual de Bens em Almoxarifado
não consta referência aos bens permanentes (móveis)
em estoque.
Assim, a diferença entre os inventários de bens patrimoniais seria de R$ 372.883,91, conforme Tabela 02 abaixo.
Tabela 2 – Saldos Patrimoniais – Bens em Almoxarifado
e Bens Móveis
Em R$ 1,00

o total do Inventário de Bens em Almoxarifado (arquivo
03-23-INVALMO-01.pdf - R$ 5.105.295,97 – e o valor total do Inventário de Bens em Almoxarifado constante da
Coluna “Valores do Inventário FÍSICO” – R$ 5.115.497,79
– do Resumo do Inventário de Bens em Almoxarifado (arquivo 03-25-RESAMC-01.pdf).
Observa-se que na prestação de contas relativa ao exercício de 2015, processo TC 4989/2016, foi observada diferença não justiﬁcada entre os Inventários Anual de
Bens Móveis / Bens em Almoxarifado e os valores registrados na contabilidade, que ensejou na opinião da área
técnica pelo julgamento irregular.

Das justiﬁcativas

A responsável não apresentou nenhuma informação
quanto as medidas administrativas iniciadas em sua gestão para sanar as diferenças oriundas do exercício anterior, nem do exercício atual.

(…)

Assim, sugere-se que este item considerado IRREGULAR.

Da análise das justiﬁcativas

B) Luciana Ceolin Stefanon – Protocolo 07571 /2018-1

A responsável apresenta a narrativa das divergências
apontadas orginalmente no arquivo 03-17-RESMOV-01.
pdf, arquivo 03-25-RESAMC-01.pdf e arquivo 03-27-RESAMP-01.pdf, sem apresentar a documentação hábil para comprovar, e em outros itens sugere ainda que o Setor
de Patrimônio e Contabilidade do órgão providenciem o
saneamento de tais diferenças.

Das Justiﬁcativas

A) FABRICIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA – Protocolo 06439/2018-8

Cabe ressaltar que existe divergência no valor total de
R$ -9.909,29, entre o total do Inventário de Bens Móveis
(arquivo 03-15-INVMOVS-01) – R$ 5.579.428,20 e valor
total do Inventário de Bens Móveis constante da coluna
“Valores do Inventário FÍSICO” – R$ 5.569.518,91 – do Resumo do Inventário de Bens Móveis (03-17-RESMOV-01.
pdf), e uma diferença, no valor de R$ 10.201,82, entre

(...)
Da análise das justiﬁcativas
A responsável apresenta a narrativa das divergências
apontadas orginalmente no arquivo 03-17-RESMOV-01.
pdf, arquivo 03-25-RESAMC-01.pdf e arquivo 03-27-RESAMP-01.pdf, sem apresentar a documentação hábil para comprovar
Na justiﬁcativa a própria responsável informa que não
conseguiu justiﬁcar totalmente as diferenças apresentadas, conforme segue:
Mesmo corrigindo os saldos o RESMOV/RESAMC apresentam divergências no total de R$ 107.079,80, e R$
www.tce.es.gov.br

48.703,22, respectivamente, abaixo justiﬁcados por Subconta:
Em relação à diferença ocorrida entre o valor do Inventário Anual de Bens em Almoxarifado (arquivo 03-23-INVALMO-01.pdf) e o Resumo do Inventário Físico de Bens
de Consumo (arquivo 03-25-RESAMC-01.pdf), a responsável enviou relação de bens em estoque, no valor de
R$ 5.115.497,82, cujo saldo coincide com o do Resumo
do Inventário de Bens em Estoque (arquivo 03-25-RESAMC-01.pdf), também no valor de R$ 5.115.497,82.
Entretanto, a responsável não apresentou justiﬁcativa
quanto a necessidade de substituição do arquivo cuja
elaboração é de responsabilidade da Comissão de Inventário.
Observa-se que na prestação de contas relativa ao exercício de 2015, processo TC 4989/2016, foi apontada diferença não justiﬁcada entre os Inventários de Bens Móveis e de Bens em Almoxarifados e os valores registrados
na contabilidade, que ensejou na opinião da área técnica
pelo julgamento irregular.
A responsável não apresentou nenhuma informação
quanto as medidas administrativas iniciadas em sua gestão para sanar as diferenças oriundas do exercício anterior.
Assim, sugere-se que este item considerado IRREGULAR.”
Observo que a documentação trazida pela defesa buscou esclarecer apenas uma pequena parte das divergências questionadas, conforme demonstram os quadros
seguintes:
Quadro I – Bens Móveis
*O primeiro valor refere-se à divergência encontrada
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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no Resumo do Inventário (RESMOV) que fundamentou
o Relatório Técnico. O segundo valor refere-se ao Resumo do Inventário (RESMOV) trazido pela Defesa da senhora Fabrícia.

os Arquivos de Inventários (INVALMO e INVMOV) (item
3.2.2.1 do Relatório Contábil e 2.2 da Conclusiva)

Quadro II – Bens de Almoxarifado – Material Permanente

De acordo com o Relatório Contábil, houve divergências
entre os arquivos referentes aos Inventários de Almoxarifado e de Bens Móveis, intitulados INVALMO e INVMOV, e os arquivos relativos aos Resumos de Almoxarifado e de Bens Móveis, denominados RESAMC e RESMOV, conforme as tabelas seguintes:

Quadro III – Bens de Almoxarifado – Material de Consumo

Tabela 01: Bens em Almoxarifado – Material de Consumo

Considerando que as diferenças entre os registros contábeis e os Inventários não foram totalmente esclarecidas
e/ou sanadas, acompanho a área técnica para manter a
irregularidade.

Tabela 02: Bens Móveis

**Por equívoco, a defesa mencionou a conta contábil
1231110104, que não estava divergente.

Destaco, ainda, que, para os jurisdicionados estaduais, a
Instrução Normativa TC n. 36/2016 determinou a obrigatoriedade imediata dos registros contábeis relativos
ao “reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
estoques”, tal como descrito no item 18 do Anexo Único da norma.
Quanto aos Bens Móveis, no entanto, o regulamento instituiu a obrigatoriedade do “Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis” somente a partir de 1º de janeiro de 2017, conforme o item 7
do Anexo Único.

Segue a transcrição do Relatório Técnico:
“3.2.2.1 INCOMPATIBILIDADE DE INFORMAÇÃO ENTRE
OS ARQUIVOS DE RESUMO DE INVENTÁRIOS( RESAMC
E RESMOV) E OS ARQUIVOS DE INVENTÁRIOS( INVALMO E INVMOV)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
Os arquivos de resumo de inventários de bens em almoxarifado, arquivo resamc, e o de bens móveis, arquivo
resmov, trazem informação de saldo ﬁnal diferente daquele levantado pelos inventários, sem qualquer justiﬁcativa.

Apesar de manter a irregularidade, observo que não há
indício de dano ao erário, tratando-se de infração de natureza contábil, que poderá ser corrigida no próximo
exercício, razão pela qual entendo que o fato é passível
de Ressalva com Determinação.

Considerando que o inventário é fonte de informação
para elaboração dos relatórios de resumo de inventário
apresentado pelos arquivos resmov e resamc, logo era
de se esperar que as informações contidas nestes arquivos retratassem as mesmas informações dos inventários
apresentadas nos arquivos invalmo e invmov.”

II – Incompatibilidade de Informação entre os Arquivos de Resumo de Inventários (RESAMC e RESMOV) e

A Defesa não enfrentou diretamente a matéria, limitando-se a encaminhar novos arquivos.
www.tce.es.gov.br

Na Conclusiva, a área técnica entendeu que a senhora
FABRÍCIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA não apresentou justiﬁcativa, razão pela qual manteve a irregularidade.
Por sua vez, rejeitou a defesa da senhora LUCIANA CEOLIN STEFANON, pois o novo Resumo de Bens Móveis (R$
5.728.365,20) permaneceu divergente do Inventário, inserido na prestação de contas anual (R$ 5.579.428,20).
Quanto ao Almoxarifado, o setor técnico observou que
foi encaminhada uma Relação de Bens em Estoque, cujo
saldo coincidiu com o Resumo constante da prestação de
contas anual (R$ 5.115.497,82). Entretanto, a necessidade de substituição do Inventário não foi justiﬁcada pela
Comissão Inventariante, motivo pelo qual a irregularidade também foi mantida.
Segue a transcrição:
“2.1 INCOMPATIBILIDADE DE INFORMAÇÃO ENTRE OS
ARQUIVOS DE RESUMO DE INVENTÁRIOS (RESAMC E
RESMOV) E OS ARQUIVOS DE INVENTÁRIOS (INVALMO
E INVMOV). (item 3.2.2.1 do RT 01006/2017-5)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96
(…)
Em resumo, o Relatório Técnico apontou uma diferença, no valor total de R$ -9.909,29, entre o total do Inventário de Bens Móveis (arquivo 03-15-INVMOVS-01)
– R$ 5.579.428,20 e valor total do Inventário de Bens
Móveis constante da coluna “Valores do Inventário FÍSICO” – R$ 5.569.518,91 – do Resumo do Inventário de
Bens Móveis (03-17-RESMOV-01.pdf), e uma diferença, no valor de R$ 10.201,82, entre o total do Inventário
de Bens em Almoxarifado (arquivo 03-23-INVALMO-01.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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pdf - R$ 5.105.295,97 – e o valor total do Inventário de
Bens em Almoxarifado constante da Coluna “Valores do
Inventário FÍSICO” – R$ 5.115.497,79 – do Resumo do
Inventário de Bens em Almoxarifado (arquivo 03-25-RESAMC-01.pdf).
A) FABRICIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA – Protocolo 06439/2018-8
Das justiﬁcativas
A responsável não apresentou justiﬁcativa quanto as diferenças indicadas no relatório técnico.
Da análise das justiﬁcativas
Considerando que a responsável não apresentou justiﬁcativas quanto as diferenças apontadas, sugere-se que
seja mantida a IRREGULARIDADE.
B) LUCIANA CEOLIN STEFANON – Protocolo 07571/2018-1
Das Justiﬁcativas
Justiﬁcativa ao item 3.2.2.1 incompatibilidade de informação entre os arquivos de resumo de inventários (RESAMC e RESMOV) e os arquivos de inventário (INVALMO E INVMOV).
Analisando o RESMOV e RESAMC encaminhados na PCA
foi constatado preenchimento divergente dos relatórios
emitidos no SIGA e no SIGEFES, quanto aos valores em
algumas colunas dos mesmos, sendo assim encaminhamos novamente os RELATÓRIOS com os saldos corretos.
Da análise das justiﬁcativas
A responsável apresentou novo arquivo 03-17-RESMOV-01.pdf (doc. 74, pg. 3), entretanto permaneceu a
diferença entre a coluna “Valores do Inventário FÍSICO”
– R$ 5.728.365,20 e o valor constante do Inventário de
Bens Móveis (arquivo 03-15-INVMOVS-01.pdf) – R$ R$

5.579.428,20.

tas (R$ 5.115.497,79).

Em relação à diferença ocorrida entre o valor do Inventário de Bens em Almoxarifado (arquivo 03-23-INVALMO-01.pdf) e o Resumo do Inventário Físico de Bens
de Consumo (arquivo 03-25-RESAMC-01.pdf), a responsável enviou relação de bens em estoque, no valor de
R$ 5.115.497,82, cujo saldo coincide com o do Resumo
do Inventário de Bens em Estoque (arquivo 03-25-RESAMC-01.pdf), também no valor de R$ 5.115.497,82.
Entretanto, a responsável não apresentou justiﬁcativa
quanto a necessidade de substituição do arquivo cuja
elaboração é de responsabilidade da Comissão de Inventário.

Embora a diferença entre o Resumo e o Relatório do Estoque Consolidado seja de apenas R$ 0,03 (três centavos), este último arquivo não pode substituir o Inventário, pois não foi emitido pela Comissão Inventariante, como bem asseverou a área técnica. Desse modo, o saldo
nele demonstrado não deve ser aproveitado para o ﬁm
de sanar a inconsistência entre os controles físicos do Almoxarifado, consubstanciados nos arquivos de Resumo
e de Inventário.

Assim, sugere-se que este item considerado IRREGULAR.”

Além disso, o saldo do Almoxarifado, relativo a 2016, indicado no Resumo (R$ 12.090.581,96), constante da Prestação de Contas Anual/2017 (processo n. 4815/2018),
não coincide com os dados apresentados pela defesa.
Segue a tabela explicativa:

Observo que a defesa não enfrentou diretamente os
questionamentos constantes do Relatório Técnico, preocupando-se tão-somente em confrontar as divergências contábeis, indicadas no item 3.2.2 da análise contábil. Apesar disso, ambas as responsáveis encaminharam
novos arquivos sobre a matéria.

Tabela 03: Bens em Almoxarifado – Material de Consumo

Quanto ao Almoxarifado, a senhora FABRÍCIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA apresentou os Resumos emitidos em abril e em maio/2018, mantendo o saldo de R$
5.115.497,79, para o exercício de 2016, mesmo valor indicado no Relatório Técnico. Desse modo, a divergência permaneceu, em relação ao Inventário constante da
prestação de contas anual (R$ 5.105.295,97).

Quanto aos Bens Móveis, a senhora LUCIANA CEOLIN
STEFANON encaminhou um Resumo do Inventário no total de R$ 5.728.365,20.

Por outro lado, a senhora LUCIANA CEOLIN STEFANON
enviou um Relatório do Estoque Consolidado, no valor
de R$ 5.115.497,82, e o Resumo do Almoxarifado, com o
mesmo saldo do Resumo inserido na prestação de conwww.tce.es.gov.br

Desse modo, mantenho a irregularidade quanto aos
Bens em Almoxarifado, pois a divergência entre o Inventário (INVALMO) e o respectivo Resumo (RESAMC) não
foi esclarecida.

Considerando que o correspondente Inventário não foi
apresentado, não há elementos nos autos para fundamentar o novo Resumo, cujo saldo também diverge do
Inventário constante da prestação de contas anual (R$
5.579.428,20). Desse modo, não é possível acolher a justiﬁcativa.
Por sua vez, a senhora FABRÍCIA FORZA PEREIRA LIMA
DE OLIVEIRA apresentou um novo Inventário e um corSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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respondente Resumo, que passaram a informar o saldo
de R$ 5.578.628,30, sem divergência entre os arquivos.

Conselheira Substituta

Ressalto que o Resumo do Inventário (RESMOV) constante da Prestação de Contas Anual/2017 (processo n.
4815/2018) também indica o saldo de R$ 5.578.628,30,
para Bens Móveis, no exercício de 2016.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Segue a tabela explicativa:

1.1 Pela REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação
de Contas Anual do HOSPITAL SÃO LUCAS, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade das senhoras
LUCIANA CEOLIN STEFANON e FABRÍCIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA, dando-lhes quitação;

Tabela 04: Bens Móveis
Tendo em vista que a diferença foi sanada e que o novo
Resumo encontra-se fundamentado no novo Inventário
de Bens Móveis, entendo que a defesa deve ser acolhida, afastando-se a irregularidade quanto aos Bens Móveis.
Sendo assim, acompanho a área técnica pela manutenção da irregularidade, pois subsiste a divergência nos
arquivos de controle físico do Almoxarifado (INVALMO
x RESAMC). Divirjo em relação ao Bens Móveis, uma vez
que a diferença entre os arquivos de controle físico (INVMOV x RESMOV) foi sanada.
Apesar de manter a irregularidade, quanto aos Bens
em Almoxarifado, observo que não há indício de dano
ao erário, tratando-se de infração de natureza contábil,
que poderá ser corrigida no próximo exercício, razão pela qual entendo que o fato é passível de Ressalva com
Determinação.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II,
e 86 da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo, em
parte, da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

1. ACÓRDÃO

1.2. Pela DETERMINAÇÃO, ao atual gestor, para que esclareça e corrija as divergências entre os controles físicos
e os registros contábeis patrimoniais, inclusive quanto
ao valor de R$ 372.883,91, indicado na Tabela 02 da Instrução Conclusiva, devendo comprovar as providências
adotadas na próxima prestação de contas anual;

Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1143/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos:

00663/2018-1, 00950/2018-2

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma

1.3. Pelo ARQUIVAMENTO, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, VALERIO NASCIMENTO

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

BOURGUIGNON
Representante: START CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP
Procurador:

ANA CAROLINA CARNEIRO DE SIQUEIRA

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Slva (convocado).

REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS

www.tce.es.gov.br

Tratam-se de Representações com pedido de concessão
de medida cautelar, apresentadas pelas empresas Start
Construções e Serviços EIRELI-EPP. e Compacta Gestão
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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de SMS Ltda-EPP., noticiando a ocorrência de possíveis
ilegalidades cometidas no âmbito da Concorrência Pública para Registro de Preços n.º 001/2017, da Prefeitura Municipal de Piúma, cujo objeto é a contratação de
empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção de vias públicas, tais como varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio ﬁo
e canaletas, caiação de guias, desobstrução de bueiros,
poda de árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte de resíduos
de capina e roçada, sem dedicação exclusiva de mão de
obra, no valor global estimado de R$ 3.884.443,25 (três
milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos
e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), sob a
responsabilidade dos Srs. José Ricardo Pereira da Costa
(Prefeito Municipal) e Valério Nascimento Bourguignon
(Presidente da CPL).
Os representantes insurgiram-se contra (i) exigências
que permitiriam a identiﬁcação dos interessados em
participar do certame; (ii) a exigência de indicação de
proﬁssionais; (iii) as exigências de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira excessivas e cumulativas, prejudicando o
caráter competitivo do certame.
Pugnaram pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao ﬁnal,
constatadas as irregularidades, pela adequação ou anulação da licitação, com eventual aplicação de penalidades aos responsáveis.
Inicialmente, o então relator, por meio da Decisão Monocrática n.º 00149/2018-2 determinou a notiﬁcação
dos responsáveis para, no prazo de 05 dias, apresentarem documentos e razões prévias.
Prestadas as informações preliminares, o então relator

proferiu a Decisão Monocrática n.º 00424/2018-1, ratiﬁcada pela Primeira Câmara por meio da Decisão n.º
00700/2018-1, tendo sido determinada a suspensão da
Concorrência Pública n.º 001/2017 até ulterior apreciação da Corte.
Na Petição Intercorrente n.º 00857/2018-6, sobreveio a
informação de que o Município de Piúma cancelou o certame licitatório.
Encaminhados os autos à área técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02741/2018-6, considerando a anulação do certame licitatório, opinou pela extinção do processo sem
resolução do mérito por ausência de interesse processual e posterior arquivamento.
Por ﬁm, submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 03398/2018-7, de lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, o Parquet
de Contas ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo
pela extinção sem resolução de mérito e posterior arquivamento do feito.
Destaco que, em razão de os Processo TC 950/2018 e
663/2018 tratarem acerca do mesmo objeto, determinei, por meio do Despacho n.º 35326/2018-9 o seu
apensamento para decisão conjunta.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Como narrado, depois de terem sido cientiﬁcados dos
termos da Decisão n.º 00700/2018-1, por meio da qual
foi concedida a tutela cautelar e determinada a suspensão da Concorrência Pública n.º 001/2017, os Srs. José
Ricardo Pereira da Costa e Valério Nascimento Bourguignon informaram acerca do cancelamento do procediwww.tce.es.gov.br

mento licitatório.
Portanto, entendo pela aplicação do disposto no artigo
307, §5º, do RITCEES, já que o responsável deu cumprimento à medida cautelar e deixou de contestá-la, com o
saneamento das irregularidades, e não houve interposição de recurso.
É o caso, por conseguinte, de extinção do processo com
resolução de mérito, não sem resolução de mérito, como exposto pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas.
A jurisprudência desta Corte já se consolidou nesse sentido, como ilustram os arestos colacionados:
[Processual. Mérito. Extinção. Saneamento. Perda superveniente do objeto impugnado. Medida Cautelar ]
ACÓRDÃO TC-1129/2017 – PLENÁRIO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela empresa
Engevix Engenharia S.A noticiando possíveis irregularidades praticadas na Concorrência Pública n.º 17/2014,
promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, cujo objeto refere-se à contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e apoio
técnico para supervisão e ﬁscalização das obras de infraestrutura rodoviária, pleiteando, em sede de cautelar, a
suspensão da licitação e, no mérito, a sua anulação.
(...)
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de
ﬂs. 6633/6638, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, discordando da área técnica, propõe o
conhecimento da presente Representação para, no mérito, considerá-la procedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 95, II,
da Lei Complementar n.º 621/12 c/c art. 307, § 5º e art.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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310, I, do Regimento Interno deste Tribunal, sem aplicação de penalidade, não obstante, expedindo-se determinações correspondentes às irregularidades constatadas, conforme itens 3.2 a 3.5 da Manifestação Técnica
MT 1069/2017.
Reporta o representante do Ministério Público de Contas ao Acórdão n.º 798/2015, proferido nos autos do
Processo TC 3498/2014, que ao se defrontar com situação análoga à discutida nos presentes autos, constatou que seria processualmente mais adequado julgar procedente a representação, na forma prescrita no
art. 307, § 5º do Regimento Interno, haja vista que a
concessão de medida cautelar de suspensão do certame antecedeu ao saneamento das irregularidades pelo
gestor, mas sem aplicação de penalidade, tendo em vista o exercício da autotutela pela própria administração.
FUNDAMENTAÇÃO
O Regimento Interno, em se artigo 307, § 6º, condiciona a decretação da perda superveniente do objeto impugnado e, consequentemente, a extinção do processo
sem julgamento de mérito, ao saneamento das supostas
irregularidades antes da concessão da medida cautelar.
Assim, somente haverá a extinção do processo sem julgamento do mérito quando o responsável sanar as irregularidades apontadas pelo representante antes da concessão da medida cautelar.
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado

quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
No caso sob exame, vê-se que a medida cautelar foi
concedida no dia 05 de outubro de 2015 (Decisão TC
1823/2015-1, ﬂs. 5639/5644) e a licitação foi revogada
no dia 03 de abril de 2017 (ﬂs. 6604). Assim, a medida
saneadora foi efetuada após o conhecimento da determinação de suspensão cautelar do certame, aplicando-se ao caso o parágrafo 5º do art. 307 do Regimento Interno, in verbis:
Art. 307. [...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no art. 129 e artigo 310 deste Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013). (grifo nosso)
Face ao exposto, divergindo da área técnica, acompanho o entendimento do representante do Ministério
Público de Contas, pelo conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 95, II, da Lei Complementar nº. 621/12,
c/c o artigo 307, §5 e artigo 310, I, do Regimento Interno
deste Tribunal, sem aplicação de penalidade, com a expedição das determinações correspondentes às irregularidades constatadas. (TCE/ES; Processo TC 5351/2015;
Acórdão TC 1129/2017 – Plenário; Relatora Cons. Subst.
www.tce.es.gov.br

Márcia Jaccoud Freitas; Julgado em 05/09/2017)
ACÓRDÃO TC-492/2014 – PLENÁRIO
Este processo cuida de uma representação formulada
pela empresa (...) noticiando irregularidades na Concorrência Pública nº 008/2013, lançada pelo DER/ES, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de ponte sobre o Córrego
Panquinhas, trecho Alto Rio Novo – Pancas, com extensão de 26,00 metros, sob jurisdição da Superintendência
Regional de Operações III (SRO-3) do DER-ES. Insurge-se
a representante especiﬁcamente contra sua desclassiﬁcação no certame na fase de abertura das propostas de
preços, por ter apresentado na Carta de Apresentação
da Proposta a data base dos preços de “08/2012” quando a data-base correta é “junho de 2012”.
Ao ﬁnal, requer a concessão de medida cautelar, determinando a imediata e liminar suspensão da referida Concorrência, que seja determinado que o Órgão se abstenha de praticar qualquer ato relativo á homologação do
resultado da licitação, e no mérito, seja julgada procedente a Representação, com a anulação da decisão da
Comissão Permanente de Licitação que a desclassiﬁcou,
para que seja considerada classiﬁcada a prosseguir no
certame.
(...) Através da Manifestação Técnica Preliminar MTP
269/2013, de ﬂs. 189/201, o Núcleo de Engenharia e
Obras Públicas (NEO), conclui que “[...] a alteração da data-base de junho/2012 para agosto/2012, ainda que fosse aceita pela Administração, não teria capacidade de lesar o erário – pelo contrário, estaria a empresa abrindo
mão de dois meses de reajuste”.
Pugnou, ainda, a área técnica, pela determinação ao
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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DER-ES para que procedesse à classiﬁcação da empresa representante na Concorrência Pública nº 008/2013,
bem como, pela suspensão do certame até decisão ulterior desta Corte de Contas e determinação àquela autarquia no sentido de que em futuros procedimentos licitatórios passe a observar o princípio do formalismo moderado.
Através da Decisão TC 2946/2013 (ﬂs. 211-213) decidiu-se: a) pelo conhecimento da representação; b) pela concessão de medida cautelar, nos termos do artigo 124, da
LC 621/2012, para determinar ao DER/ES que procedesse à suspensão do certame; c) pela citação das senhoras
(...) (Diretora Geral do DER-ES) e (...) (Presidente da Comissão Permanente de Licitação do DER-ES), para que,
no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresentassem
as justiﬁcativas e documentos de suporte; d) determinar
que as gestoras procedessem à classiﬁcação da empresa
(...); e) determinar que em futuros certames, o DER/ES
observe o princípio do formalismo moderado, de modo a
não alijar de seus certames licitantes que incorrerem em
meros erros formais; f) dar ciência da Decisão ao procurador da Representante; e g) encaminhar os autos a SGCE para instrução do feito, no prazo de 5 dias, após a remessa das justiﬁcativas e documentos do jurisdicionado.
Devidamente citadas as gestoras apresentaram manifestação de ﬂ. 211 informando que procederam à classiﬁcação da empresa Representante no certame, para tanto, juntaram cópia da respectiva publicação no DIOES de
22/07/2013 (ﬂs. 222-223).
A área técnica aﬁrma que, de acordo com a cópia da publicação realizada no Diário Oﬁcial, do dia 22/07/2013
(ﬂs. 222/223), atesta-se que a comissão Permanente de
licitação realizou a classiﬁcação da empresa (...). na Con-

corrência Pública nº 008/2013, por sinal em primeiro lugar, conﬁrmando-se que a Representante apresentara o
menor preço.

conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Assim procedendo, houve saneamento da irregularidade apontada. A área técnica opina pela procedência da
representação e pela extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 307, § 5º da Resolução
261/2013.

1.1. Julgar PROCEDENTE a representação, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo
307, §5º, do RITCEES, sem aplicação de sanção aos gestores responsáveis;

Diante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO: 1 - pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO apresentada pela empresa (...), na forma do artigo 95, II e 99,
§2º, ambos da Lei Complementar nº 621/2012; 2 – pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 269, I do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie (art. 70 da LC
621/2012), tendo em vista o ﬁel cumprimento à determinação cautelar, emanada deste Tribunal, de classiﬁcação da empresa (...); 3 – pela NÃO APLICAÇÃO DE MULTA às Senhoras (...) face o cumprimento das determinações contidas na Decisão TC 2946/2013. (TCE/ES; Processo TC 5286/2013; Acórdão TC 492/2014 - Plenário; Relator Cons. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto; Julgado em 15/
07/2014)
Ante o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

1.2. CIENTIFICAR o representante;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Vencido
o conselheiro convocado Marco Antonio da Silva, que
acompanhou a área técnica por extinguir o processo sem
resolução do mérito por ausência de interesse processual e posterior arquivamento.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 05/12/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1144/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03668/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Relator:Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
Denunciante: Sindicato (SINDICATO DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO)
DENÚNCIA – NÃO CONHECER – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de DENÚNCIA formulada pelo Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Marechal Floriano
– SINDSMAF contra possível irregularidade praticada
no âmbito da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, consubstanciada na não disponibilização das informações referentes à folha de pagamento dos servidores
públicos do Município.
Requereu, ao ﬁnal, a intervenção do Tribunal de Contas
no Município, para que a ﬁnalidade de que as menciona-

das informações fossem disponibilizadas.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI para análise, o mesmo, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01726/2018-1, sugeriu o não conhecimento
da denúncia, em função da ausência de indícios de prova
que corroborassem as alegações trazidas.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
02633/2018-9, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou o opinamento técnico,
concluindo pelo não conhecimento da denúncia.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas, entendendo pelo não conhecimento da denúncia. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01726/2018-1, abaixo transcritos:
“2

APONTAMENTO DA REPRESENTAÇÃO

O denunciante aﬁrma que a prefeitura municipal enviava ao sindicato a folha de pagamento dos servidores públicos. A partir das informações fornecidas eram realizadas a averiguação e a ﬁscalização de direitos da categoria. Todavia, em agosto de 2017, a prefeitura deixou de
fornecer a folha dos servidores.
No Ofício Sindsmaf nº 187/2017, de 31/08/2017, o sindicato solicitou a disponibilização da folha de pagamentos
à prefeitura, sem informar o grau de detalhamento desejado. Em setembro de 2017, a prefeitura respondeu à
solicitação do sindicato informando que a referida folha
poderia ser consultada no Portal de Transparência, conforme previsto na Lei 12.527/2011 (Lei de acesso à informação). Posteriormente, o sindicato fez novo requewww.tce.es.gov.br

rimento, informando não constar no portal informações
referentes a progressões, quinquênios, horas extras, insalubridade e periculosidade.
Diante dessa situação, o sindicato alega que o portal não
contém alguns valores devidos, como insalubridade e
horas extras. Além disso, a página estaria indisponível ao
acesso e conteria informações discrepantes e com contradições. Como evidências foram apresentadas imagens
do Portal de Transparência referentes à situação do Secretário Municipal de Interiores e Transportes.
3
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO
Inicialmente cabe destacar que o grau de detalhamento
a ser observado na divulgação das informações referentes à folha de pagamentos não foi contemplado pela referida lei. De todo modo, deve-se considerar a previsão
na Lei de Acesso à Informação de que a publicidade deve ser observada como preceito legal e o sigilo como exceção (art. 3º, I). Um exemplo de informação que pode
ser considerada sigilosa refere-se aos valores decorrentes de pensão alimentícia.
Após os autos serem encaminhados a este NTI, foi realizada pesquisa no Portal de Transparência municipal,
cujos resultados são apresentados no Anexo Único. Foi
pesquisada a situação do Secretário Municipal de Interiores e Transportes, apresentada como exemplo de discrepância das informações pelo sindicato. No Portal de
Transparência foi possível identiﬁcar o adicional pago em
decorrência do cargo de secretário e o pagamento de valores referentes à quinquênios. Logo, as informações desejadas foram encontradas. Por outro lado, não foi observada indisponibilidade no endereço eletrônico pesquisado, que havia sido relatada na denúncia.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Acerca dos requisitos de admissibilidade da denúncia, a
LC nº 621/2012 em seus artigos 94 estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
Diante da análise do acervo processual, constata-se então que a denúncia carece de indícios de provas dos fatos alegados. Os documentos anexados não indicam a
sonegação de informações por parte da prefeitura e não
corroboram com as reclamações trazidas na inicial. Não
foram trazidos indícios de que vantagens ou descontos
não sigilosos estejam sendo omitidos no portal. Dessa
forma, o exercício de competência conferida ao Tribunal de Contas ﬁca prejudicado, motivo pelo qual se opina pelo não conhecimento da Denúncia, na forma do art.
94, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
4

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Ante o exposto, nos termos do art. 94, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, submetemos à consideração superior a proposta de deliberação pelo não co-

nhecimento da presente Representação.
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor
da decisão a ser proferida, conforme mandamento do
art. 307, § 7º da Resolução TC 261/2013.
É como nos manifestamos e submetemos à consideração superior”.
Ante exposto, acompanhando integralmente a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Não Conhecer da Denúncia;
1.2. Cientiﬁcar o denunciante;
1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1145/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04883/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Viana
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: GILSON DANIEL BATISTA, DEUSA REGINA
TELES LOPES, NELSON DA SILVA NAVES
Representante: CONNECTIONS SOLUCOES EIRELI
REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO –CIENTIFICAR – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, apresentada pela empresa Connections Soluções EIRELI, noticiando a ocorrência de possíSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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veis ilegalidades cometidas no âmbito da Concorrência
Pública para Registro de Preços n.º 006/2018, da Prefeitura Municipal de Viana, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para serviço de locação de equipamento para o videomonitoramento, incluindo manutenção, suporte de equipamentos e treinamento, devendo esse contemplar a utilização de solução de transmissão de dados via IP com plataformas 100% em nuvem
e com acessos via web, permitindo o uso de aplicativos
para sistema IOS e Android, incluindo câmaras IP’s, coletores de dados de telemetria para temperatura e entradas de contato seco, supervisão dos links com internet, serviços de instalação, conﬁguração e manutenção
de todo o sistema, no valor global anual estimado de R$
6.452.743,20 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e
dois mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), sob a responsabilidade dos Srs. Gilson Daniel Batista (Prefeito Municipal), Nelson da Silva Naves (Presidente da CPL) e Deusa Regina Teles Lopes (Secretária Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças).
O representante insurge-se contra (i) objetos distintos
em uma única contratação; (ii) suspeita de direcionamento; (iii) graves falhas de conhecimento técnico; (iv)
restrição indevida à participação; (v) exigências irregularidades de qualiﬁcação técnica; (vi) utilização equivocada do sistema de registro de preços/ausência de quantitativos mínimos e máximos; (vii) vulnerabilidade da solução adotada pela Administração Pública e risco à segurança pública; (viii) ausência de informações imprescindíveis para a elaboração da proposta; (ix) cláusulas
excessivamente abusivas em desfavor do particular; (x)
previsão de possibilidade de negociação posterior de valores; e (xi) risco de utilização de critérios subjetivos de

julgamento.

to.

Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao ﬁnal, constatadas as irregularidades, pela adequação ou anulação
da licitação, com eventual aplicação de penalidades aos
responsáveis.

Por ﬁm, submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 03611/2018-4, de lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, o Parquet
de Contas ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo
pela extinção sem resolução de mérito e posterior arquivamento do feito.

Encaminhados os autos à área técnica, o Núcleo de Controle de Tecnologia da Informação e Comunicação –
NTI, por meio da Manifestação Técnica n.º 00577/20185, opinou pelo conhecimento da representação e pela
concessão da tutela cautelar pleiteada, determinando
a suspensão imediata do Concorrência Pública para Registro de Preços n.º 006/2018, até ulterior decisão desta Corte.
Considerando presentes os requisitos previstos no art.
124, caput, da Lei Complementar n.º 621/2012, correspondentes ao fundado receio de grave lesão ao erário
e ao risco de ineﬁcácia da decisão de mérito, e com fulcro no art. 124, parágrafo único, da mesma Lei Complementar n.º 621/2012, proferi a Decisão Monocrática n.º
01161/2018-5, conhecendo a representação e concedendo a tutela cautelar pleiteada, que foi ratiﬁcada pela
Primeira Câmara na Decisão n.º 01616/2018-3.
Devidamente notiﬁcados da decisão proferida, os
responsáveis colacionaram aos autos a Defesa n.º
00944/2018-1, por meio do qual informaram acerca da
anulação da Concorrência Pública n.º 006/2018.
Novamente instado a se manifestar, o NTI, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02900/2018-2, considerando a anulação do certame licitatório, opinou pela
extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual e posterior arquivamenwww.tce.es.gov.br

É o Relatório. Passo a fundamentar.
Como narrado, depois de terem sido cientiﬁcados dos
termos da Decisão n.º 01616/2018-3, por meio da qual
foi concedida a tutela cautelar e determinada a suspensão da Concorrência Pública n.º 006/2018, os Srs. Gilson
Daniel Batista, Deusa Regina Teles Lopes e Nelson da Silva Naves informaram acerca do cancelamento do procedimento licitatório.
Portanto, entendo pela aplicação do disposto no artigo
307, §5º, do RITCEES, já que o responsável deu cumprimento à medida cautelar e deixou de contestá-la, com o
saneamento das irregularidades, e não houve interposição de recurso.
É o caso, por conseguinte, de extinção do processo com
resolução de mérito, não sem resolução de mérito, como exposto pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas.
A jurisprudência desta Corte já se consolidou nesse sentido, como ilustram os arestos colacionados:
[Processual. Mérito. Extinção. Saneamento. Perda superveniente do objeto impugnado. Medida Cautelar ]
ACÓRDÃO TC-1129/2017 – PLENÁRIO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela empresa
Engevix Engenharia S.A noticiando possíveis irregulariSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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dades praticadas na Concorrência Pública n.º 17/2014,
promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, cujo objeto refere-se à contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e apoio
técnico para supervisão e ﬁscalização das obras de infraestrutura rodoviária, pleiteando, em sede de cautelar, a
suspensão da licitação e, no mérito, a sua anulação.
(...)
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de
ﬂs. 6633/6638, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, discordando da área técnica, propõe o
conhecimento da presente Representação para, no mérito, considerá-la procedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 95, II,
da Lei Complementar n.º 621/12 c/c art. 307, § 5º e art.
310, I, do Regimento Interno deste Tribunal, sem aplicação de penalidade, não obstante, expedindo-se determinações correspondentes às irregularidades constatadas, conforme itens 3.2 a 3.5 da Manifestação Técnica
MT 1069/2017.
Reporta o representante do Ministério Público de Contas ao Acórdão n.º 798/2015, proferido nos autos do
Processo TC 3498/2014, que ao se defrontar com situação análoga à discutida nos presentes autos, constatou que seria processualmente mais adequado julgar procedente a representação, na forma prescrita no
art. 307, § 5º do Regimento Interno, haja vista que a
concessão de medida cautelar de suspensão do certame antecedeu ao saneamento das irregularidades pelo
gestor, mas sem aplicação de penalidade, tendo em vista o exercício da autotutela pela própria administração.
FUNDAMENTAÇÃO

O Regimento Interno, em se artigo 307, § 6º, condiciona a decretação da perda superveniente do objeto impugnado e, consequentemente, a extinção do processo
sem julgamento de mérito, ao saneamento das supostas
irregularidades antes da concessão da medida cautelar.
Assim, somente haverá a extinção do processo sem julgamento do mérito quando o responsável sanar as irregularidades apontadas pelo representante antes da concessão da medida cautelar.
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).

irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no art. 129 e artigo 310 deste Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013). (grifo nosso)
Face ao exposto, divergindo da área técnica, acompanho o entendimento do representante do Ministério
Público de Contas, pelo conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 95, II, da Lei Complementar nº. 621/12,
c/c o artigo 307, §5 e artigo 310, I, do Regimento Interno
deste Tribunal, sem aplicação de penalidade, com a expedição das determinações correspondentes às irregularidades constatadas. (TCE/ES; Processo TC 5351/2015;
Acórdão TC 1129/2017 – Plenário; Relatora Cons. Subst.
Márcia Jaccoud Freitas; Julgado em 05/09/2017)
ACÓRDÃO TC-492/2014 – PLENÁRIO

Art. 307. [...]

Este processo cuida de uma representação formulada
pela empresa (...) noticiando irregularidades na Concorrência Pública nº 008/2013, lançada pelo DER/ES, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de ponte sobre o Córrego
Panquinhas, trecho Alto Rio Novo – Pancas, com extensão de 26,00 metros, sob jurisdição da Superintendência
Regional de Operações III (SRO-3) do DER-ES. Insurge-se
a representante especiﬁcamente contra sua desclassiﬁcação no certame na fase de abertura das propostas de
preços, por ter apresentado na Carta de Apresentação
da Proposta a data base dos preços de “08/2012” quando a data-base correta é “junho de 2012”.

§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das

Ao ﬁnal, requer a concessão de medida cautelar, determinando a imediata e liminar suspensão da referida Con-

No caso sob exame, vê-se que a medida cautelar foi
concedida no dia 05 de outubro de 2015 (Decisão TC
1823/2015-1, ﬂs. 5639/5644) e a licitação foi revogada
no dia 03 de abril de 2017 (ﬂs. 6604). Assim, a medida
saneadora foi efetuada após o conhecimento da determinação de suspensão cautelar do certame, aplicando-se ao caso o parágrafo 5º do art. 307 do Regimento Interno, in verbis:

www.tce.es.gov.br
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corrência, que seja determinado que o Órgão se abstenha de praticar qualquer ato relativo á homologação do
resultado da licitação, e no mérito, seja julgada procedente a Representação, com a anulação da decisão da
Comissão Permanente de Licitação que a desclassiﬁcou,
para que seja considerada classiﬁcada a prosseguir no
certame.
(...) Através da Manifestação Técnica Preliminar MTP
269/2013, de ﬂs. 189/201, o Núcleo de Engenharia e
Obras Públicas (NEO), conclui que “[...] a alteração da data-base de junho/2012 para agosto/2012, ainda que fosse aceita pela Administração, não teria capacidade de lesar o erário – pelo contrário, estaria a empresa abrindo
mão de dois meses de reajuste”.
Pugnou, ainda, a área técnica, pela determinação ao
DER-ES para que procedesse à classiﬁcação da empresa representante na Concorrência Pública nº 008/2013,
bem como, pela suspensão do certame até decisão ulterior desta Corte de Contas e determinação àquela autarquia no sentido de que em futuros procedimentos licitatórios passe a observar o princípio do formalismo moderado.
Através da Decisão TC 2946/2013 (ﬂs. 211-213) decidiu-se: a) pelo conhecimento da representação; b) pela concessão de medida cautelar, nos termos do artigo 124, da
LC 621/2012, para determinar ao DER/ES que procedesse à suspensão do certame; c) pela citação das senhoras
(...) (Diretora Geral do DER-ES) e (...) (Presidente da Comissão Permanente de Licitação do DER-ES), para que,
no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresentassem
as justiﬁcativas e documentos de suporte; d) determinar
que as gestoras procedessem à classiﬁcação da empresa
(...); e) determinar que em futuros certames, o DER/ES

observe o princípio do formalismo moderado, de modo a
não alijar de seus certames licitantes que incorrerem em
meros erros formais; f) dar ciência da Decisão ao procurador da Representante; e g) encaminhar os autos a SGCE para instrução do feito, no prazo de 5 dias, após a remessa das justiﬁcativas e documentos do jurisdicionado.

ção da empresa (...); 3 – pela NÃO APLICAÇÃO DE MULTA às Senhoras (...) face o cumprimento das determinações contidas na Decisão TC 2946/2013. (TCE/ES; Processo TC 5286/2013; Acórdão TC 492/2014 - Plenário; Relator Cons. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto; Julgado em
15/07/2014)

Devidamente citadas as gestoras apresentaram manifestação de ﬂ. 211 informando que procederam à classiﬁcação da empresa Representante no certame, para tanto, juntaram cópia da respectiva publicação no DIOES de
22/07/2013 (ﬂs. 222-223).

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

A área técnica aﬁrma que, de acordo com a cópia da publicação realizada no Diário Oﬁcial, do dia 22/07/2013
(ﬂs. 222/223), atesta-se que a comissão Permanente de
licitação realizou a classiﬁcação da empresa (...). na Concorrência Pública nº 008/2013, por sinal em primeiro lugar, conﬁrmando-se que a Representante apresentara o
menor preço.
Assim procedendo, houve saneamento da irregularidade apontada. A área técnica opina pela procedência da
representação e pela extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 307, § 5º da Resolução
261/2013.
Diante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO: 1 - pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO apresentada pela empresa (...), na forma do artigo 95, II e 99,
§2º, ambos da Lei Complementar nº 621/2012; 2 – pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 269, I do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie (art. 70 da LC
621/2012), tendo em vista o ﬁel cumprimento à determinação cautelar, emanada deste Tribunal, de classiﬁcawww.tce.es.gov.br

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar PROCEDENTE a representação, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo
307, §5º, do RITCEES, sem aplicação de sanção aos gestores responsáveis;
1.2. CIENTIFICAR o representante;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Vencido
o conselheiro convocado Marco Antonio da Silva, que
acompanhou a área técnica por extinguir o processo sem
resolução do mérito por ausência de interesse processual e posterior arquivamento.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 05/12/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1146/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03281/2018-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – EXERCÍCIO DE
2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

Ao ﬁnal, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 02179/2018-7 (evento 107), da lavra do procurador Luciano Vieira.

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

II FUNDAMENTOS

I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Arnóbio Pinheiro Silva.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00104/2018-5 (evento 102), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhado na Instrução
Técnica Conclusiva 01824/2018-3 (evento 103), nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Prefeitura Municipal de Pinheiros.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Arnóbio Pinheiro Silva, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
www.tce.es.gov.br

Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal de Pinheiros, sob a responsabilidade do senhor Arnóbio Pinheiro Silva, relativas ao exercício de 2017, nos
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621,
de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

297/2016 e alterações posteriores.

Exercício: 2016

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Responsável: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA – EXERCÍCIO DE 2016 –
JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação
de contas anual do Senhor JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA,
ordenador de despesas no exercício ﬁnanceiro de 2016,
na forma do art. 84 I, da Lei Complementar 621/2012.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).

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

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).

I RELATÓRIO:

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1147/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo:05137/2017-6

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba

Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Ibatiba, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor José Alcure de Oliveira.
No Relatório Técnico 00963/2017-6 a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução
Técnica Inicial 01406/2017-6 para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 02220/2017-2, o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas, as quais
foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 01339/2018-6, concluindo nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Chefe
do Poder Executivo do município de Ibatiba – em função de ordenador de despesas, exercício ﬁnanceiro de
2016, formalizada de acordo com a IN 34/2015 e instruída de acordo com o escopo deﬁnido na Resolução TC
www.tce.es.gov.br

Registre-se, por oportuno, que o gestor manifestou interesse em fazer sustentação oral quando do julgamento das contas.
Ao ﬁnal, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 01565/2018-4, da lavra do procurador Luís Henrique Anastácio da Silva.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal de Ibatiba, sob a responsabilidade do senhor José
Alcure de Oliveira, relativas ao exercício de 2016, nos
termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621,
de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1148/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05140/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA, REGINALDO SIMAO DE SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA – EXERCÍCIO DE
2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal
de Ibitirama, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão
esteve sob a responsabilidade do senhor Javan de Oliveira Silva.
No Relatório Técnico 00980/2017-1 a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução
Técnica Inicial 01435/2017-2 para a citação do responsável.

www.tce.es.gov.br

Em atenção ao Termo de Citação 02246/2017-7, o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas, as quais
foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 01133/2018-3, concluindo nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Ibitirama, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação de
contas anual do Sr. Javan de Oliveira Silva, gestor da
Prefeitura Municipal de Ibitirama, no exercício de 2016,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos
da Instrução Normativa TC 34/2015.
Ao ﬁnal, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 01337/2018-7, da lavra do procurador Luciano Vieira.
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.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal de Ibitirama, sob a responsabilidade do senhor Javan de Oliveira Silva, relativas ao exercício de 2016, nos
termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621,
de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).

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

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativa ao exercício
de 2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do
senhor Braz Delpupo.

ACÓRDÃO TC- 1149/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

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

Processo: 03578/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: BRAZ DELPUPO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
– EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO
– ARQUIVAMENTO.
www.tce.es.gov.br

A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00147/2018-3 (evento 53), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 02622/2018-1 (evento 54), nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Prefeitura Municipal de Venda Nova do
Imigrante.

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr. Braz Delpupo,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ao ﬁnal, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 03034/2018-9, da lavra do procurador Luís HenriSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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que Anastácio da Silva.

2. Unânime.

II FUNDAMENTOS

3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1150/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.1. Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, sob a responsabilidade
do senhor Braz Delpupo, relativas ao exercício de 2017,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº
621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Processo: 03565/2018-3

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA – EXERCÍCIO DE
2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal
de Nova Venécia, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Mário Sérgio Lubiana.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00141/2018-6 (evento 52), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 02543/2018-1 (evento 53), nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Prefeitura Municipal de Nova Venécia.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr. Mário Sérgio
Lubiana, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Ao ﬁnal, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 02963/2018-8, da lavra do procurador Luís Henrique Anastácio da Silva.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, sob a responsabilidade do senhor
Mário Sérgio Lubiana, relativas ao exercício de 2017,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº

621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

UG: PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Responsável: ROMERO LUIZ ENDRINGER, VALDEMAR
LUIZ HORBELT COUTINHO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal
de Santa Leopoldina, relativa ao exercício de 2016, cuja
gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Romero Luiz Endringer.
No Relatório Técnico 01052/2017-5 (evento 59) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial - ITI 01504/2017-1 para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 02329/2017-6 (evento 65), o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas, as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
02021/2018-1, concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

ACÓRDÃO TC- 1151/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05176/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, exercício de
2016, formalizada de acordo com a IN 34/2015 e instruída de acordo com o escopo deﬁnido na Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legis-

www.tce.es.gov.br
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lação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas do
Sr. Romero Luiz Endringer, ordenador de despesas no
exercício de 2016, na forma do artigo 84, inciso I da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
02361/2018-2 e manifestou-se de acordo com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, sob a responsabilidade do senhor Romero Luiz Endringer, relativas ao exercício de
2016, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 1113/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04988/2016-1

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: HDS - Hospital Doutor Dório Silva

Ministério Público Especial de Contas

Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA, SIGRID STUHR
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 – HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA – REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Hospital Doutor Dório Silva, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade das Senhoras
www.tce.es.gov.br

Sônia Maria Dalmolin de Souza e Sigrid Stuhr.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 427/016 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela
citação das responsáveis para apresentação de justiﬁcativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
Item 3.2.2.1 – Divergência entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis.
Item 3.2.2.2 – Inventário de bens móveis apresentado com
formato inadequado.
Item 3.2.2.3 – Ausência de inventário referente aos materiais
de distribuição gratuita.
Item 3.3.1 – ausência do parecer conclusivo no relatório de
controle interno.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 655/2017, propiciaram a citação das responsáveis para apresentação de
justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1082/2017).
Regularmente convocadas (Termos de Citação 1170/2017
e 1171/2017), constatou-se por meio do Despacho do
NCD 15860/2018 que não continha no Sistema e-tcees
documentação alguma protocolizada em alusão aos referidos Termos de Citação, sendo declarada a revelia das
Senhoras Sônia Maria Dalmolim de Souza e Sigrid Stuhr
através do Despacho 20063/2018.
Após, a Senhora Sônia Maria Dalmolim de Souza encaminhou documentos em resposta à Decisão Monocrática 1082/2017, e apesar da intempestividade na apresentação das justiﬁcativas e a decretação da revelia, o
Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, através do Despacho
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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27836/2018 entendeu que as peças podiam auxiliar nos
esclarecimentos dos achados, não se conﬁgurando, no
entanto, como justiﬁcativas, mas como peças informativas, recebidas com fundamento na busca da verdade
material e no princípio da economia processual.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2325/20186, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2015 do Hospital Doutor Dório Silva sejam julgadas Regulares, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar
nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor Dório Silva, ora em discussão, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade das Senhoras Sônia Maria Dalmolim de Souza e Sigrid Stuhr, preliminarmente,
indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 427/2017 resultando na citação das responsáveis com relação aos seguintes itens:
Item 3.2.2.1 – Divergência entre inventário de bens em
almoxarifado e registros contábeis.
Base legal: art. 85, 94 a 96 da Lei 4320/64.
Item 3.2.2.2 – Inventário de bens móveis apresentado
com formato inadequado

Base legal:art. 85, 94 a 96 da Lei 4320/64.

te contábil.

Item 3.2.2.3 – Ausência de inventário referente aos materiais de distribuição gratuita

Com relação ao ITEM 3.2.2.2, no relatório técnico informou que o inventário de bens móveis trouxe uma coluna com a denominação “soma de valor” totalizando
R$ 16.339.314,99 e uma coluna descolada com a denominação “soma de valor da avaliação” totalizando R$
10.061.65,07, e como a coluna estava deslocada, não
deu para saber ao certo qual bem foi avaliado, bem como a data da aquisição e avaliação.

Base legal:art. 85, 94 a 96 da Lei 4320/64
Item 3.3.1 – ausência do parecer conclusivo no relatório
de controle interno.
BaseLegal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Quanto ao ITEM 3.2.2.1, o Relatório Técnico 427/2017
informou que a contabilidade trouxe saldo de R$
4.1133.528,32 para contas de bens em almoxarifado e o
inventário, por meio de seu levantamento físico, apurou
saldo em 31/12/2015 o valor de R$ 4.114.381,89, percebendo uma desconformidade física e contábil que resultou em uma diferença de R$ 853,57, maior na contabilidade quando comparada com os valores constantes do
inventário.
As responsáveis informaram nas justiﬁcativas que a diferença apurada no confronto dos Bens e Almoxarifado
com o Balanço Patrimonial ocorreu devido não ter sido
feita a baixa correspondente no valor de R$ 853,57, referente a saída por consumo/distribuição conta contábil n°.15610100- Conta Corrente 2436.42 –ferramentas,
sendo que esta inobservância não foi detectada em tempo hábil no encerramento do exercício de 2015, para o
ajuste contábil necessário, e que esta diferença foi absorvida nos ajustes da prestação de contas do exercício
subsequente.
A área técnica, ao analisar as justiﬁcativas considerando que a diferença físico e contábil, apresentava valor ﬁnanceiro de pequena monta, sugeriu que seja afastado
este indicativo de irregularidade por se tratar de ajuswww.tce.es.gov.br

Sendo assim, não foi possível aﬁrmar qual o valor total
do inventário, R$ 16.339.314,99 ou R$ 10.061.65,07, e
não foi possível veriﬁcar o registro contábil das perdas
por desvalorização (caso tenha havido).
Nas alegações de defesa foi informado que o Inventário
de bens móveis estava sendo encaminhado com os ajustes necessários, em formato adequado, conforme mídia
anexada.
Da análise das justiﬁcativas, a área técnica entendeu por
afastar a irregularidade:
A defesa apresentou o inventário de bens móveis no formato adequado, no entanto, das 2.647 páginas deste inventário, por razões desconhecidas, apenas 2.637 constam dos arquivos, conforme consulta ao sistema E-TCEES, assim, não foi possível veriﬁcação de saldo ﬁnal do
inventário.
Tendo por base o arquivo resmov–relatório de resumo
de inventário, foi possível veriﬁcar a conformidade de
valores registrados na contabilidade com aqueles apurados no inventário. Analisando este arquivo veriﬁcou-se
uma divergência físico e contábil no valor de R$6.894,04.
Considerando que o montante de bens móveis registrados na contabilidade ao término do exercício de 2015era
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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de R$10.054.762,03, tem-se que a divergência físico e
contábil no valor de R$6.894,04representa, apenas, um
percentual de 0,0006 do total dos bens móveis da UG.
Considerando, também, que no exercício subsequente,
exercício de 2016, não ocorreu divergência entre inventário de bens móveis e contabilidade, sugere-se que seja
afastada a irregularidade.2
No que concerne ao ITEM 3.2.2.3, o RT trouxe que o inventário de bens em almoxarifado não contemplou o valor de R$ 2.690.080,49 referentes a estoque de materiais
de distribuição gratuita, conforme tabela abaixo:
Tabela 02: Saldos patrimoniais
Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 2.690.080,49
moxarifado
d i st r i b u i çã o
gratuita

Inventário

Diferença

Não enviou

le Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa
nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, veriﬁcou-se a existência do Relatório de
Controle Interno – RELUCI de nº 63/2015, emitido pela
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, com a
seguinte conclusão:
Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas às atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno.
Vê-se que o relatório encaminhado é inconcluso acerca
das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação das atividades da unidade
central de controle interno realizadas no âmbito da unidade gestora que encaminha estas contas.
O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,

A defesa alega que o inventário não contemplou bens
de distribuição gratuita por que não existia, informando
que o Hospital não tinha estoque de materiais de distribuição gratuita, e essa inconsistência decorreu de transferência contábil indevida feita pelo Fundo Estadual de
Saúde.

Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [...]

Além disso, conforme observado pela área técnica,
em consulta ao SIGEGES/2016, a Nota Patrimonial nº
2016NP00555, regularizou as transferências contábeis
feitas indevidamente pelo Fundo Estadual de Saúde ao
Hospital, sugerindo que seja afastada a irregularidade.

§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.

Por ﬁm, quanto ao ITEM 3.3.1, segundo Relatório Técnico:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Contro-

O Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013, vigente à
época do encaminhamento destas contas, estabeleceu
os requisitos mínimos a serem observados no Relatório
e Parecer do Controle Interno, acerca das contas dos adwww.tce.es.gov.br

ministradores e demais responsáveis de despesas estaduais, o que se constata não atendido pelo relatório encaminhado na presente prestação de contas.
O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso
(Arquivo PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo.
Desta forma, sugere-se a citação do responsável para que apresente razões de justiﬁcativa em relação ao
encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa TC
nº 33/2014.
As justiﬁcativas apresentadas foram as seguintes:
Inicialmente registra-se que o artigo 82, em especial o §
2°, da Lei Complementar no·. 621/2012 estabelece que
o Relatório e Parecer do Controle Interno, que acompanham as contas dos administradores e responsáveis, é
elaborado pela Unidade Executora de Controle Interno,
não existindo na estrutura do Estado tal unidade.
Art.82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [ ... ]
§ 2° As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle Interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
Além da inexistência de Unidade Executora de Controle
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Interno, registra-se que o Anexo 12 da Instrução Normativa no 028/2013, vigente à época do encaminhamento
destas contas, estabeleceu os procedimentos de controle a serem adotados e no item 1 apresenta coluna denominada ‘Visto” na qual deve ser informado, conforme
nota de rodapé do mesmo anexo, “sim” para o ponto de
controle avaliado e “não” para o ponto de controle que
não foi objeto de avaliação pelo controle interno. Portanto, constata-se que o próprio normativo prevê a possibilidade de não avaliação de todos os pontos de controle propostos.
Quanto a exigência de parecer conclusivo conforme modelo apresentado no Anexo 12 da referida IN, registra-se que a mesma prevê como possibilidade de conclusão a opinião de que as demonstrações representam
“adequadamente”, “adequadamente com ressalvas” ou
“inadequadamente”. No entanto, nas normas de auditoria, inclusive nas de auditorias governamentais, existe
a possibilidades de relatório com abstenção ou negativa
de opinião, no qual o proﬁssional de auditoria deixa de
emitir uma opinião por não ter obtido comprovação suﬁciente para fundamentá-la. Logo, conclui-se que, quanto
à natureza da opinião · do proﬁssional de auditória, deve ser aceita pelo Tribunal de Contas, conforme prevê as
normas que tratam da matéria, a existência de relatório
e parecer com abstenção de opinião.
Apesar dos esclarecimentos apresentados, independentemente da estrutura existente e da diﬁculdade em implementar o modelo proposto pela IN Citada, o Governo
Estadual, por meio da SECONT, vem empreendendo esforços para melhoria continua e atendimento a todos os
procedimentos de controle listados no Anexo 12, de forma a viabilizar a emissão de parecer com opinião “con-

clusiva”.
Tal esforço pode ser observado na recente publicação
da. Lei Complementar. n°.856/2017 e no modelo adotado para emissão do Relatório e Parecer da Unidade Executora de Controle Interno referente as Contas de 2016,
Instituído através da Portaria SECONT N°009-R, de 22 de
dezembro de 2016, e Portaria SECONT N°002-R, de 17 de
janeiro de 2017, comprova-se avanço, em que pese não
se ter alcançado um modelo ideal.

Controle Interno era muito incipiente, sendo aprimorada para o exercício de 2017, com o advento Decreto
4131-R de 18 de julho de 2017 e Lei Complementar n°
856/2017, inclusive contando com uma comissão permanente de controle interno, nomeada pela Portaria
007-S de 05/01/2018, o que contribuirá para a elaboração de pareceres mais detalhado sobre a prestação de
contas do ordenador de despesas.
Da análise das justiﬁcativas entendeu a ITC 2325/2018:

Para maior esclarecimento, registramos que a Lei Complementar n° 856/2017 em seu artigo 3°, IX, institucionalizou a Unidade Executora de Controle Interno, conforme
transcrito a seguir:

Antes da análise das justiﬁcativas prestadas pelo responsável, faz-se necessário uma explanação acerca da exigência, forma e conteúdo do Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno.

IX -- Unidade Executora de Controle. Interno: instância
estabelecida na estrutura organizacional do Órgão Executor de Controle Interno para realizar ações de supervisão e monitoramento dos controles internos da gestão,
como por exemplo, comissão permanente, unidade administrativa ou assessoria especíﬁca, para tratar de riscos, controles internos, integridade.

A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:

Além disso, foi editado o Decreto 4131-R de 18 de julho
de 2017 que regulamentou no âmbito do Poder Executivo Estadual a instituição e atuação das Unidades Executoras de Controle Interno previsto na Lei Complementar
n° 856/2017.
Com o Decreto 4131-R de 18 de julho de 2017, a Unidade Executora de Controle Interno passou a ser estruturada como Comissão Permanente, Assessoria Especíﬁca ou Unidade Administrativa, de forma a melhorar adequadamente as necessidades do órgão, subordinada diretamente ao ordenador de despesa.
Portanto, no exercício de 2015, a Unidade Executora de
www.tce.es.gov.br

Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de ﬁscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
§ 3º Serão consideradas não prestadas as contas que,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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embora encaminhadas, não reúnam as informações e
os documentos exigidos na legislação em vigor, bem como nos atos normativos próprios do Tribunal de Contas.
(g.n.)

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa
ao exercício de [exercício a que se refere a prestação de
contas], com objetivo de:

Já a Instrução Normativa nº 28/2013 e alterações, dispõe
sobre a composição e a forma de envio das prestações
de contas anuais, além de dispor sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno.

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia, eﬁciência e economicidade da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

[...]
Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução normativa, para ﬁns de julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o
rol de documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo
controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12. (grifo nosso)
§ 2º Os gestores dos Fundos Especiais, quando constituídos como órgãos de gestão independentes das Secretarias Estaduais ou Municipais, deverão apresentar suas
prestações de contas anuais independentes dos ordenadores de despesas das Secretarias a que se encontram
vinculados, observando o que dispõe o “caput” deste artigo.
ANEXO 12 RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO RELATÓRIO
[...]
5. Parecer conclusivo

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de
gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas. (g.n.)
Dessa forma, veriﬁca-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.
Não obstante, o gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI, Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
de Controle Interno, emitido pela Secretaria de Estado
de Transparência e Controle Interno – SECONT, com a seguinte conclusão:
IV – CONCLUSÃO
Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
www.tce.es.gov.br

ano-exercício de 2015 encontram-se consolidadas neste
Relatório do Controle interno
O responsável pelas contas da unidade gestora tomou
conhecimento do teor do parecer, conforme pronunciamento encaminhado no arquivo digital PROEXE e o encaminhou em desconformidade com a legislação citada.
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que
tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009,
e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a
NBC TA 705 – Modiﬁcações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,
25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suﬁciente, ele deve especiﬁcar no
parágrafo da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)
Pode-se veriﬁcar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião,
o que não se vê na conclusão do parecer de controle inSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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terno apresentado para os ﬁns desta PCA.
Por outro lado, observa-se que o Estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno)
indicando a necessidade de implantação das Unidades
Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual
com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo
1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, deﬁnida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)
Veriﬁca-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu, na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência fosse mais antigo. Considerando, também, que a unidade executora de
controle interno, foi instituída e regulamentada somente no exercício de 2016, considerando que a prestação
de contas do exercício de 2017, ao contrário do exercício
sob análise, consta o relatório da Unidade Executora de
Controle Interno, considerando que o Governo do Estado tomou as providencias necessários para instituição e
regulamentação da UECI, sugere-se que seja afastada a
irregularidade.
Tendo sido sanadas as irregularidades apontadas no RT
427/2017, os autos foram, então, encaminhados ao Mi-

nistério Público de Contas, que se posicionou através de
Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 2325/2018, pugnando pela regularidade da
presente prestação de contas.

dos responsáveis arrolados nas presentes Contas, tendo
em vista a criação da Lei Complementar 856/2017 que
dispõe sobre a reorganização do controle interno no Estado do Espírito Santo, sendo suﬁciente expedição de
determinação.

A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
na ITC 2321/2018 pela regularidade da presente prestação de contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.

III. CONCLUSÃO

Considerando que o parecer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno sobre as prestações
de contas anuais dos responsáveis pela gestão de recursos públicos municipais e estaduais submetidas ao julgamento desta Corte de Contas tem por objetivo, além
de apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia, eﬁciência e economicidade da
gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal,
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, como se depreende dos incisos I e II do item 5 do Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013.
Trata-se de ato vinculado, nos termos do art. 82, §2º, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, sendo regrado
por atos normativos do TCEES, em especial a Instrução
Normativa 28/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade,
forma e conteúdo do referido parecer conclusivo.
Divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas deve ser mantida a irregularidade apontada, entretanto, por se tratar de irregularidade sem gravidade suﬁciente para comprometer a gestão
www.tce.es.gov.br

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2325/2018-6,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto
parcialmente os fundamentos e conclusões explicitados
pelo corpo técnico.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor Dório Silva, sob responsabilidade das Senhoras Sigrid Stuhr e Sônia Maria Dalmolim
de Souza, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob
o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso
II, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida
QUITAÇÃO às responsáveis, conforme artigo art. 86 da
mesma lei, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
Item 3.3.1 – ausência do parecer conclusivo no relatório
de controle interno.
Base Legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor Dório Silva, referente ao exercício ﬁnanceiro
de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Sônia Maria Dalmolim de Souza e Sigrid Stuhr.
Através de Relatório Técnico RT 427/2017-6, a Secretaria
de Controle Externo de Contas – SecexContas veriﬁcou
os seguintes indícios de irregularidades:
Item 3.2.2.1 – Divergência entre inventário de bens em
almoxarifado e registros contábeis.
Item 3.2.2.2 – Inventário de bens móveis apresentado
com formato inadequado.
Item 3.2.2.3 – Ausência de inventário referente aos materiais de distribuição gratuita.
Item 3.3.1 – Ausência do parecer conclusivo no relatório de controle interno.
Já em sede de Instrução Técnica Inicial ITI 655/2017-3,
opinou pela citação dos responsáveis Sigrid Stuhr e Sônia
Maria Dalmolim de Souza, para que apresentassem seus
esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, em
atendimento aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o que foi acolhido pela Decisão Monocrática 1082/2017-6.
Em Despacho 20063/2018-1, foi declarada a revelia de
Sigrid Stuhr e Sônia Maria Dalmolim de Souza, com fulcro no artigo 361 do Regimento Interno desta Corte de

Contas, tendo em vista as informações prestadas pelo
Núcleo de Controle de Documentos – NCD (Despacho
15860/2018-8) e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho 16510/2018-3).
Intempestivamente, a Sra. Sônia Maria Dalmolim de Souza apresentou sua Defesa/Justiﬁcativa 409/2018-6, requerendo fossem acolhidas todas as justiﬁcativas apresentadas e julgada regular a Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor Dório Silva, referente ao exercício
de 2015.
Ato sequente, Despacho 27242/2018-8 da Secretaria-Geral das Sessões encaminhando os autos ao Conselheiro Relator, que se manifestou em Despacho 27836/20189, no sentido de as peças protocolizadas pela responsável poderem auxiliar nos esclarecimentos dos achados,
não se conﬁgurando, no entanto, como justiﬁcativas,
mas como peças informativas, recebidas com fundamento na busca da verdade material e no princípio da economia processual.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou então Instrução Técnica Conclusiva ITC 2325/2018-6, opinando pela regularidade das
contas de Sigrid Sthur e Sônia Maria Dalmolim de Souza,
no exercício das funções de ordenadoras de despesas do
Hospital Doutor Dório Silva.
Seguindo os trâmites regimentais, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que em Parecer
2891/2018-7 do Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu ao posicionamento
adotado pela área técnica.
Tendo integrado a pauta da 2ª Câmara de 22 de agosto
de 2018 foi proferido voto pelo Relator, pela regularidawww.tce.es.gov.br

de com ressalvas das contas.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 31 de março de 2016 em
mídia digital (CD-R), ou seja, tempestivamente, nos termos do art. 139 da Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
No entanto, restaram constatados pelo corpo técnico
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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desta Corte de Contas os seguintes indícios de irregularidades que merecem detida análise:
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais imóveis e o saldo registrado no
Balanço Patrimonial (Item 3.2.2.1 do RT 427/2017-6).
Fundamentação legal: art. 85, 94 a 96 da Lei 4.320/64.
A SecexContas veriﬁcou divergência do montante de R$
835,57 quando comparado o total dos bens imóveis registrado na contabilidade (R$ 4.113.528,32) e aquele
constante no inventário (R$ 4.114.381,89).
A responsável apresentou sua defesa intempestivamente, alegando que a diferença se deu por não ter sido feita a baixa correspondente no valor de R$ 853,57, referente à saída por consumo/distribuição conta contábil
nº 15610100 – Conta Corrente 2436.42 – ferramentas.
Acrescenta que, embora a diferença não tenha sido averiguada em tempo hábil ao ajuste contábil necessário no
exercício de 2015, a diferença teria sido absorvida nos
ajustes da Prestação de Contas do exercício ﬁnanceiro
de 2016.
Após análise, o NCE considerou que a diferença físico e
contábil apresentava valor ﬁnanceiro de pequena monta, e ainda, que se tratava de valor de ajuste contábil, razão pela qual sugeriu o afastamento da irregularidade,
entendimento que acompanho integralmente.
Inventário de bens móveis apresentado com formato
inadequado (Item 3.2.2.2 do RT 427/2017-6).
Fundamentação legal: art. 85, 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Nos termos do RT 427/2017-6, a SecexContas veriﬁcou
não ser possível aﬁrmar o valor total do inventário de
bens móveis, haja vista conter uma coluna com a denominação “soma de valor” totalizando R$ 16.339.314,99 e

uma coluna deslocada com a denominação “soma de valor da avaliação” totalizando R$ 10.061.65,07. Ademais,
não foi possível examinar o registro contábil das perdas
por desvalorização (caso tenha havido).
Sobre a presente irregularidade, a responsável aduziu
ter encaminhado mídia (CD-R) contendo o referido inventário de bens móveis, já com os ajustes necessários e
em formato adequado.
Compulsando a documentação apresentada, o NCE veriﬁcou que, não obstante a responsável tenha apresentado o inventário em formato adequado, apenas 2.637 das
2.647 páginas constam dos arquivos, o que inviabilizou a
veriﬁcação de seu saldo ﬁnal.
Já a análise feita no arquivo “resmov” (relatório de resumo de inventário) demonstrou conformidade entre
os valores registrados na contabilidade e aqueles apurados no inventário em relação aos bens móveis em geral. Quanto às máquinas e equipamentos de natureza industrial (subitem 28) e aparelhos de medição e orientação (subitem 4), a divergência físico e contábil evidenciada foi no valor de R$ 6.894,04, representando um percentual de 0,0006 do total dos bens móveis da Unidade Gestora.
Ante todo o exposto, e ainda, na constatação de que no
exercício ﬁnanceiro subsequente (2016) não ocorreu divergência entre inventário de bens móveis e contabilidade, acompanho o entendimento da equipe técnica para
afastar a irregularidade em apreço.
Ausência de inventário referente aos materiais de distribuição gratuita (Item 3.2.2.3 do RT 427/2017-6).
Fundamentação legal: art. 85, 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Como averiguado pela SecexContas, o inventário de
www.tce.es.gov.br

bens em almoxarifado não contemplou o valor de R$
2.690.080,49 referentes a estoque de materiais de distribuição gratuita.
Em suas alegações, a responsável assevera que o inventário de bens em almoxarifado relativos a materiais de
distribuição gratuita seria inexistente, como pode ser
constatado nos registros contábeis e físicos dos exercícios anteriores, e que o registro contábil teria ocorrido
indevidamente no exercício de 2015, devido a transferência feita incorretamente pelo Fundo Estadual de Saúde – FES.
O NCE examinou a documentação apresentada, concluindo pelo afastamento da irregularidade, posto que
em consulta ao SIGEGES/2016, a Nota Patrimonial nº
2016NP00555 regularizou as transferências contábeis
feitas indevidamente pelo Fundo Estadual de Saúde ao
Hospital.
Diante do exposto, perﬁlhando o opinamento técnico,
afasto a irregularidade em comento.
Ausência do parecer conclusivo no relatório de controle
interno (Item 3.3.1 do RT 427/2017-6).
Fundamentação legal: art. 85, 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Consta do RT 427/2017-6 que o Relatório de Controle Interno – RELUCI nº 63/2015, emitido pela Secretaria
de Estado de Controle e Transparência, foi inconclusivo
acerca das contas da Unidade Gestora, emitindo apenas
informação sobre a consolidação das atividades da Unidade Central de Controle Interno realizadas no âmbito
da Unidade Gestora que encaminhou as contas.
Em sua defesa, a responsável aponta não existir Unidade Executora de Controle Interno, e que a Instrução Normativa nº 82/2013 (vigente à época), em seu Anexo 12,
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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possibilitava a não avaliação de todos os pontos de controle propostos. Ainda, assinala que as normas de auditoria autorizavam relatórios com abstenção ou negativa
de opinião, por não ter comprovação suﬁciente para fundamentá-la.

Após apreciação dos autos, o NCE sugeriu o afastamento
da irregularidade, isto porque o exercício de 2015 foi o
primeiro em que se exigiu na PCA a apresentação do parecer conclusivo de controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência fosse mais antigo.

Destaca que o Governo Estadual, por meio da SECONT,
tem empreendido esforços visando a melhoria contínua e o atendimento a todos os procedimentos de controle, propiciando assim a emissão de parecer com opinião conclusiva. Nesse sentido, ressalta a publicação da
Lei Complementar nº 856/2017 (que institucionalizou
a Unidade Executora de Controle Interno), e o modelo adotado para emissão do relatório e parecer da Unidade Executora de Controle Interno, referente às contas de 2016, instituído através da Portaria SECONT nº
009-R (de 22/12/2016) e Portaria SECONT nº 002-R (de
17/01/2017).

Considerou que a Unidade Executora de Controle Interno foi instituída e regulamentada somente no exercício
de 2016, e que a Prestação de Contas do exercício de
2017 apresenta Relatório conclusivo da referida Unidade Executora, ao contrário do exercício em análise. Ademais, entendeu que o Governo Estadual tomou as providências necessárias à instituição e regulamentação da
UECI.

A responsável frisou ainda a edição do Decreto 4131-R
(de 18/01/2017) que regulamentou a instituição e atuação das Unidades Executoras de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Estadual, como previsto pela supracitada Lei Complementar nº 856/2017. Assim, a Unidade Executora passou a ser estruturada como Comissão Permanente, Assessoria Especíﬁca ou Unidade Administrativa, subordinada diretamente ao ordenador de
despesas.
Por ﬁm, argumentou que no exercício de 2015 a Unidade
Executora de Controle Interno era incipiente, sendo aprimorada para o exercício de 2017 com o advento da legislação mencionada anteriormente, e com a Comissão
Permanente de Controle Interno, nomeada pela Portaria
007-S (de 05/01/2018), o que por certo contribuirá para
a elaboração de pareceres mais detalhados.

Ora, quanto ao tema, importa notar que a Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei Complementar nº
621/2012) assim estabeleceu:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de ﬁscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
www.tce.es.gov.br

§ 3º Serão consideradas não prestadas as contas que,
embora encaminhadas, não reúnam as informações e os
documentos exigidos na legislação em vigor, bem como
nos atos normativos próprios do Tribunal de Contas.
Por sua vez, a Instrução Normativa nº 28/2013 (e suas alterações), dispõe sobre a composição e a forma de envio das tomadas e prestações de contas anuais dos Chefes dos Poderes e demais ordenadores de despesas, para
ﬁns de apreciação e julgamento por esta Corte, além de
dar outras providências. Nessa senda, destacamos previsão a respeito da obrigatoriedade, forma e conteúdo do
relatório e do parecer conclusivo:
Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução 5 normativa, para ﬁns de julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o
rol de documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo
controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12.
[...]
§ 2º Os gestores dos Fundos Especiais, quando constituídos como órgãos de gestão independentes das Secretarias Estaduais ou Municipais, deverão apresentar suas
prestações de contas anuais independentes dos ordenadores de despesas das Secretarias a que se encontram
vinculados, observando o que dispõe o “caput” deste artigo.
ANEXO 12
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO
[...]
Parecer conclusivo Examinamos a prestação de contas
anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. [gestor
responsável], relativa ao exercício de [exercício a que se
refere a prestação de contas], com objetivo de:
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia, eﬁciência e economicidade da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional. Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de
contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na
gestão dos recursos públicos, no exercício de referência
da prestação de contas.
Cumpre ressaltar que as aﬁrmações da responsável no
sentido de ser possível ao Controle Interno se abster de
emitir opinião não encontram respaldo na legislação hodierna. Isso porque, as normas de auditoria independente exigem manifestação expressa do auditor que se abstém de emitir opinião, como preceitua a Resolução CFC
nº 1.232/09 em seu item 25.
Nesse diapasão, cabe salientar trecho da ITC 1243/20181:

“Por outro lado, observa-se que o estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno)
indicando a necessidade de implantação das Unidades
Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual
com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo
1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, deﬁnida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)
Veriﬁca-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência
fosse mais antigo. A falta de conclusão no parecer, em si,
não indica necessariamente a existência de mácula grave nas contas, entretanto, caso persista, poderá ensejar
proposição de irregularidade grave nas futuras prestações de contas. ”
Embora tenha relator entendido que a irregularidade enseja ressalva, considerando que o exercício de 2015 foi
o primeiro em que se exigiu na PCA a apresentação do
parecer conclusivo, entendo coerente acompanhar o entendimento técnico, conforme já tem sido decidido pelo colegiado nestes casos, pela regularidade das contas.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonswww.tce.es.gov.br

trativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Diante de todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas
e divergindo parcialmente do relator, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a prestação de contas do Hospital
Doutor Dório Silva, referente ao exercício ﬁnanceiro de
2015, sob a responsabilidade de Sigrid Stuhr e Sônia Maria Dalmolim de Souza, nos termos do inciso I, do artigo
84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação às
responsáveis, nos termos do art. 86, do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados;

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 05/12/2018
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1194/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02809/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Exercício: 2016

2. Por maioria, nos termos do voto vogal do conselheiro
Domingos Augusto Taufner. Vencido o relator, conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, que votou por julgar
regular com ressalva.

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus

3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF: 8695-ES

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: AMADEU BOROTO, DANIEL SANTANA BARBOSA

www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
– DEIXAR DE APLICAR MULTA DO ART. 139 DA RES. TC
162/2013 – REGULAR – QUITAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de São Mateus, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Amadeu Boroto, gestor dos recursos públicos no exercício em análise, e do Sr. Daniel Santana Barbosa, responsável pelo envio da prestação de contas em questão.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
1011/2017-6 (doc. eletrônico 70) sugeriu a citação dos
gestores responsáveis, conﬁrmada por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 1479/2017-5 (doc. eletrônico 71),
para apresentação das justiﬁcativas e documentação
pertinentes.
Devidamente citado, em observância à Decisão Monocrática 1815/2017-6 (doc. eletrônico 73), conforme
se depreende dos Termos de Citação n° 2360/2017-1
(doc. eletrônico 74) e n° 2360/2017-4 (doc. eletrônico
75), compareceu o Sr. Daniel Santana Barbosa aos autos
apresentando seus esclarecimentos e documentos (docs. eletrônicos 80 a 83). De outro lado, se manteve silente o Sr. Amadeu Boroto, tendo sido decretada sua revelia por ocasião do Despacho 27501/2018-7 (doc. eletrônico 87).
Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de ContabiSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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lidade e Economia - NCE manifestou seu entendimento
por meio da Instrução Técnica Conclusiva 2503/2018-5
(doc. eletrônico 89), nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de São Mateus, exercício de 2016,
sob a responsabilidade do Sr. Amadeu Boroto, formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015, e instruída considerando-se o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação de
contas anual do Sr. Amadeu Boroto, ordenador de despesas durante o exercício de 2016, nos termos do art. 84,
inciso I da Lei Complementar 621/2012.
Sugere-se aplicar multa ao Sr. Daniel Santana Barbosa,
com base no artigo 139 da Resolução TC 261/2013, tendo em vista o envio em atraso da presente prestação de
contas anual.
Nos termos regimentais, foram os autos ao Ministério Público de Contas, que em manifestação do Procurador Luciano Vieira, através de Parecer 3093/2018-6
(doc. eletrônico 93), que anuiu com as proposições da
área técnica expostas na ITC 2503/2018-5 e pugnou pelo julgamento regular das contas em análise do Sr. Amadeu Boroto, com a imputação de multa ao Sr. Daniel Santana Barbosa.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no RT 1011/2017-6, consubstanciadas na ITI
1479/2017-5, resultando na citação dos responsáveis
com relação aos seguintes itens:
Item 2.1 do RT 1011/2017-6: Descumprimento do prazo de encaminhamento da Prestação de Contas Anual;
Item 3.2.1 do RT 1011/2017-6: Inconsistência entre os
registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades ﬁnanceiras;
Item 3.2.2.1 do RT 1011/2017-6: Ausência de assinatura dos membros nomeados para compor a comissão responsável pelos inventários de bens patrimoniais móveis,
imóveis intangíveis e em almoxarifado, nos respectivos
termos circunstanciados;
Item 3.3.1 do RT 1011/2017-6: Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do
controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Apenas para ﬁns didáticos, inicialmente passa-se a trazer à baila as irregularidades apontadas inicialmente pela unidade técnica competente e, após análise conclusiva do setor, restaram afastadas:
Acerca da irregularidade constante no item 3.2.1 do RT
1011/2017-6, “inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades ﬁnanceiras”, atribuída a ambos os gestores, em que pese a declaração de revelia do Sr. Amadeu Boroto, o Sr. Daniel
Santana Barbosa trouxe aos autos os extratos faltantes,
de cujo teor foi possível constatar o saldo zerado, em linha com o que foi apresentado no Termo de Veriﬁcação
das Disponibilidades. Assim, sugeriu a unidade técnica o
afastamento do indicativo de irregularidade.
www.tce.es.gov.br

O item 3.2.2.1 do RT 1011/2017-6, atribuído ao Sr. Daniel Santana Barbosa, que traz a irregularidade de “ausência de assinatura dos membros nomeados para compor a comissão responsável pelos inventários de bens
patrimoniais móveis, imóveis intangíveis e em almoxarifado, nos respectivos termos circunstanciados”, foi igualmente superada, segundo o opinamento da unidade técnica, considerando que, após a apresentação da defesa,
entendeu-se que a ausência de assinaturas em questão
se deu por mera displicência dos membros da comissão
responsável pelo levantamento dos bens, o que seria um
vício formal sanável e, para isso, apresentou os termos
circunstanciados dos inventários anais de bens móveis,
imóveis, intangíveis e em almoxarifado devidamente assinados.
Quanto ao item 3.3.1 do RT 1011/2017-6, referente à
“ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual”, embora novamente
diante da revelia do Sr. Amadeu Boroto, o Sr. Daniel Santana Barbosa justiﬁcou que na maior parte da legislatura
anterior o Município se encontrou em oscilação entre o
limite prudencial e o limite legal de gastos com pessoal,
de modo a inviabilizar a nomeação de novos servidores,
o que incluía, notadamente, a realização de concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno. Diante
disso, após veriﬁcação da consistência dos argumentos
lançados, o opinamento técnico foi no sentido de afastar a irregularidade.
Por ﬁm, no que se refere à irregularidade referendada no
item 2.1 do RT 1011/2017-6, “descumprimento do prazo de encaminhamento da Prestação de Contas Anual”,
atribuída ao Sr. Daniel Santana Barbosa, responsável peSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018

323

ATOS DA 2a CÂMARA

lo envio das contas em referência, o entendimento técnico apontou para a manutenção da irregularidade, sob
o argumento de que, embora reconhecidamente a situação de atrasos referentes à contabilização e entrega das
Prestações de Contas Bimestrais tenha sido uma herança
da administração anterior, tal situação teria se normalizado em 17/05/2017, e com as regularizações contábeis
ﬁnalizadas seria possível a entrega da PCA.
No entanto, argumenta a área técnica que a medida
só teve sua primeira tentativa de adimplemento em
09/06/2017, tendo sido homologada em 03/07/2017, de
modo a ultrapassar a data limite ﬁxada na LOM.
De fato, assiste razão à unidade técnica ao invocar a obrigação legal de prestar contas, observado o prazo ﬁrmado
em lei para isso, e que seu descumprimento sujeita à imposição de multa o gestor responsável.
Ocorre que, por outro lado, há que analisar o caso concreto para veriﬁcar não apenas a tempestividade do envio da PCA, mas também se seu eventual atraso acarretou em prejuízo, bem como se tal fato decorreu de má fé.
E é neste ponto que divirjo do entendimento técnico. Isso, porque, repita-se, reconhecidamente, o responsável
herdou uma condição desfavorável de atrasos nas prestações de contas, decorrentes de desordens contábeis
no Município para as quais não contribuiu, mas que foram regularizadas em 17/05/2017.
Assim, considerando que após esse marco de regularização o atraso para o envio da PCA se deu por 23 dias até
o primeiro envio e mais 24 dias para a homologação, não
houve omissão em seu envio, tampouco inconsistências/
irregularidades subsistentes, de modo a não vislumbrar
a ocorrência de dano/má-fé.

Dessa forma, neste caso concreto, entendo que a aplicação de multa pelo atraso no envio da PCA (art. 139 da Resolução TC 261/2013), deve ser relevada, uma vez que,
mesmo que de maneira extemporânea, a remessa das
contas se deu, tendo o gestor cumprido com seu dever
legal de prestar contas.
Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento ﬁrmado por esta Corte de Contas, conforme se pode veriﬁcar nos autos dos processos TC nº 12986/2015, TC
12165/2015 e TC 1776/2018.
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
2503/2018-5, encampo parcialmente os fundamentos e
conclusões ali explicitadas, divergindo tão somente para
deixar de aplicar a multa prevista no art. 139 da Resolução TC 261/2013 ao Sr. Daniel Santana Barbosa.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

n° 621/2012;
1.2. Cientiﬁquem-se os interessados;
1.3. Arquive-se após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular a Prestação de Contas em exame, de
responsabilidade do Sr. Amadeu Boroto, gestor da Prefeitura Municipal de São Mateus no exercício ﬁnanceiro
de 2016, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, nos termos do
artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1195/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03651/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI, ANTONIO LIDINEY GOBBI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR – PRE-
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FEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual - (Ordenador) da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Antonio Lidiney Gobbi.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico RT 01024/20173 em que foi sugerido o julgamento regular da prestação de contas em questão, como consequência da apreciação das peças, e demonstrativos encaminhados pelo
gestor. Vejamos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada reﬂetiu a conduta do gestor da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, sob a responsabilidade do Sr. Antonio Lidiney Gobbi,
em suas funções como ordenador de despesas, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr. Antonio Lidiney Gobbi, no exercício de 2016, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusi-

va ITC 05521/2017-1, que considerou completa a análise
proposta no Relatório Técnico RT 01024/2017-3, anuindo, desta forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 06292/2017-4, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira
opinando pela regularidade da prestação de contas sob
análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
bem acompanhar as razões lançadas na Instrução Técnica Conclusiva 05521/2017-1, pelos seus próprios fundamentos de fato e direito, adotando-a como parte do
meu voto na qual transcrevo:
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico 1024/2017, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo
319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do
presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos
argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça
técnica, que nestes termos se pronunciou:
8
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada reﬂetiu a gestão do Sr. Antônio Lidiney Gobbi, no exercício de funções
como ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de
Marechal Floriano, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pewww.tce.es.gov.br

lo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Antônio Lidiney
Gobbi, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Vitória, 21 de novembro de 2017.
LENITA LOSS
Auditora de Controle Externo
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular as contas apresentadas pelo Sr. Antonio Lidiney Gobbi, frente à Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, no exercício ﬁnanceiro de 2016, na forma
do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados.
1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
2. Unânime.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

4. Especiﬁcação do quórum:

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do ordenador de despesa da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, no exercício de 2016.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1196/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05132/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG:PMGL - Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: PAULO CEZAR CORADINI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016
– PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG – AFASTAMENTO DAS IRREGULARIDADES EM
SEDE DE ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS – REGULAR – DETERMINAR – ARQUIVAR.

Constatada irregularidade, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial - ITI nº1195/2017, sugerindo citação do responsável, de forma a assegurar ao prestador o direito ao
contraditório e à ampla defesa, sendo observado, portanto, o devido processo legal.
Tendo sido citado, o jurisdicionado apresentou defesa,
e os autos foram encaminhados a unidade técnica para instrução.
Atendendo as disposições contidas no artigo 135 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito
Santo – RITCES e nas Instruções Normativas TC 28/2013
e 34/2015, a Sr. Paulo Cezar Coradini, encaminhou em
arquivos digitais a Prestação de Contas Anual – PCA
relativa ao exercício ﬁnanceiro de 2016, autuada nesse Tribunal como Processo TC 05132/2017-3, composta
pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, constituindo-se
nas contas da Unidade Gestora.
Após análise técnica, foi elaborado o Relatório Técnico
nº 00761/2017-1, no qual se opinou pelo chamamento, por meio de citação, da Sr. Paulo Cezar Coradini, para
prestar esclarecimentos às questões suscitadas.
Foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº01195/20176, e através da Decisão Monocrática Preliminar DECM nº 01711/2017-5, determinou-se a citação do Sr.
Paulo Cezar Coradini, para apresentação de razões de
www.tce.es.gov.br

justiﬁcativa em virtude das irregularidades identiﬁcadas.
Em atenção ao Termo de Citação, nº 00451/2018-8, o
Sr. Paulo Cezar Coradini tempestivamente, apresentou
suas razões de justiﬁcativa.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, foi emitida a Instrução
Técnica Conclusiva ITC nº 01885/2018-1, propondo o julgamento pela regularidade e expedição de determinação.
Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério Público de Contas, conforme se depreende do Parecer nº
02413/2018-6.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
bem acompanhar as razões lançadas na Instrução Técnica Conclusiva 01885/2018-1, pelos seus próprios fundamentos de fato e direito, adotando-a como parte do
meu voto na qual transcrevo parcialmente:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, 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 pela REGULARIDADE da presente Prestação de Contas, sob
responsabilidade do Sr. Paulo Cezar Coradini, na forma
do art. 84 da lei complementar 621/12.
Sugere-se ainda que seja expedida a seguinte determiSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018

326

ATOS DA 2a CÂMARA

nação ao atual gestor:

2. Unânime.

- Adotar medidas administrativas que assegurem a manutenção da estrutura do Controle Interno da Prefeitura
de acordo as normas expedidas por esta Corte de Contas
(Res. 227/2011 e IN 43/2017).

3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Vitória – E.S, 25 de Maio de 2018.
RAYMAR ARAUJO BELFORT

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.

1. ACÓRDÃO

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

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

ACÓRDÃO TC- 1197/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Auditor de Controle Externo
Ante todo o exposto, em conformidade com o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

1.1. Julgar regulares as contas da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, relativas ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Cezar Coradini,
nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.

Processo: 05165/2017-8

1.2. Determinar ao atual gestor a adoção de medidas
administrativas que assegurem a manutenção da estrutura do Controle Interno da Prefeitura, de acordo com
as normas expedidas por esta Corte de Contas - (Res.
227/2011 e IN 43/2017).

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

1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Muqui
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUQUI – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Muqui, referente ao exercício
ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Aluisio Filgueiras e Carlos Renato Prucoli.
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 26/04/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, não observando, portanto, o prazo
regimental, motivo de citação ao Gestor.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, ao analisar a documentação acostada aos autos, elaborou o Relatório Técnico 00998/2017-1, concluindo
que, em decorrência dos achados, pelo opinamento pela
citação do responsável, com base no artigo 63, I, da Lei
Complementar 621/2012.
Em seguida, a mesma área técnica, confeccionou a ITI
01458/2017-3, sugerindo a Citação dos responsáveis,
para que apresentem razões de justiﬁcativas, alegações
de defesa, bem como documentos, individual ou coletivamente que entenderem necessário em razão dos
achados detectados.
Na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM
1914/2017-4, o Relator determinou a CITAÇÃO do Senhor Sergio Luiz Anequim, gestor responsável pelo encaminhamento da presente prestação de contas, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar as
razões de justiﬁcativas, bem como documentos que julgarem necessários, em razão dos apontamentos consSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tantes na Instrução Técnica Inicial - ITI -001458/2017-3.
Devidamente citado, Termo de Citação 2125/2017-2 o
Senhor Sergio Luiz Anequim apresentou justiﬁcativas
conforme protocolo (2816/2018-1).
Em seguida, após analise das justiﬁcativas, a competente área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
- ITC 01386/2018-1 onde opinou para que este Egrégio
Tribunal de Contas julgasse regular a Prestação de Contas Anual do exercício 2016, bem como opinaram pela
aplicação de Multa devido o descumprimento do prazo
de envio da Prestação de Contas Anual:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Muqui, exercício de 2016, sob
a responsabilidade dos Srs. Aluisio Filgueiras e Carlos
Renato Prucoli, formalizada de acordo com a IN TCEES
34/2015, e instruída considerando-se o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação de
contas anual dos Srs. Aluisio Filgueiras e Carlos Renato
Prucoli, ordenadores de despesas durante o exercício de
2016, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012. Opina-se ainda:
- Pela aplicação de multa ao Senhor Sergio Luiz Anequim, pelo descumprimento do prazo de envio da prestação de contas anual, conforme item 2.1 desta instrução técnica (artigo 139, Resolução TC 261/2013).
O Ministério Público Especial de Contas na lavra do procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva manifestou-se anuindo a proposta contida na Instrução Técnica

Conclusiva 1386/2018-1, pugnando pela regularidade da
prestação de contas anual, bem como pela aplicação de
Multa ao Sr. Sergio Luiz Anequim pelo descumprimento
do prazo de envio Prestação de Contas Anual.
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto aos apontamentos da área técnica, referente ao
item “Descumprimento do Prazo de envio da Prestação
de Contas ” (Item 2.1 da ITC 998/2017), a mesma relatou - Relatório Técnico 998/2017, que a PCA foi encaminhada, de forma deﬁnitiva via CidadES, em 26/04/2017,
conforme IN 34/2015 e IN 40/2016. Com isso não houve
omissão no encaminhamento, nem inconsistência e sim
um pequeno atraso de menos de um mês.
Em sua defesa, o gestor alegou diﬁculdades enfrentadas pelo município devido as inovações trazidas pelas IN
34/2015 e 40/2016, quanto a cobrança de novos controles e documentos que, no exercício anterior, não eram
exigidos, ou eram exigidos com um número menor de informações, bem como os novos formatos de documentos, informações adicionais, e arquivos com formatação
PDF e um número maior de arquivos em formatos XML.
Frisou que as alterações (novos formatos) e informações
adicionais foram aprovadas por essa Corte de Contas em
novembro de 2016 por meio da IN 40/2016, a um mês
do encerramento do exercício de 2016.
Relacionou ainda as diversas diﬁculdades na geração e
fornecimento de informações nos arquivos em formatos
determinados (XML), especiﬁcamente o arquivo FOLRGP
(arquivo que contém informações sobre o Resumo anual
da folha de pagamento do exercício ﬁnanceiro dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social
www.tce.es.gov.br

(RGP), aposentados e pensionistas).
Observa-se que a área técnica ao analisar os pontos de controle predeﬁnidos na Manifestação Técnica
1555/2017-2 (análise nível 2), não encontrou inconsistência / irregularidades na gestão do Executivo de Muqui
no exercício de 2016, exceto quanto a ausência de relatório de controle externo. No entanto, pós citação o Sr.
Sergio Luiz Anequim apresentou o documento solicitado, conforme exigido pela IN 34/2015, juntamente com
as razões de justiﬁcativas. Após análise da documentação acostada aos autos a área técnica opinou em acolher
as justiﬁcativas e afastar a irregularidade, conforme ITC
1386/2018-1. E conclui opinando pela Regularidade das
contas apresentadas, e sugere aplicação de multa ao Senhor Sergio Luiz Anequim, pelo descumprimento do prazo de envio da prestação de contas anual com aplicação
de multa.
Veriﬁca-se que não houve omissão no encaminhamento
da PCA Gestão, exercício 2016, tão pouco inconsistência/
irregularidades, e sim um atraso de menos de 26 dias,
em relação ao prazo de envio da PCA conforme estabelecido no art. 139, da Resolução TC 261/2013. Esse pequeno atraso, foi devidamente justiﬁcado pelo gestor, conforme já relatado nesse voto. Entendo, que o atraso no
envio da PCA ocorreu devido a gestão unir esforços para que os arquivos fossem encaminhados a essa Corte
de Contas sem erros ou incompletos, e sim nos moldes
da IN 34/2015 e IN 40/2016, não cabendo a aplicação de
multa , mas uma recomendação à gestão se atente quanto ao prazo no envio das PCA nos próximos exercícios.
Atenuo o atraso no encaminhamento da PCA exercício
de 2016 em 26 dias, uma vez que a Área Técnica, analisou todos os pontos de controle propostos e não aponSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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tou nenhuma inconsistência opinado pela regularidade
das contas apresentadas. E, ainda, o atraso em 26 dias
não comprometeu a análise minuciosa da área técnica
das contas apresentadas.
Por todo o exposto acompanhando em parte o posicionamento da área técnica do Ministério Publico Especial
e Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular as contas apresentadas pelos dos Srs.
Aluisio Filgueiras e Carlos Renato Prucoli, ordenadores
de despesas do Município de Muqui durante o exercício
de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor que, nos próximos
exercícios, encaminhe as Prestações de Contas Anuais, conforme estabelecido no art. 139, da Resolução TC
261/2013
1.3. Dar ciência aos interessados
1.4. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados

2ª Câmara.

BORGES:

4. Especiﬁcação do quórum:

RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.

Tratam os autos de denúncia protocolada nesta Corte de
Contas em face da Srª. Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, narrando possível fraude à licitação na
contratação de empresa jornalística por meio do Convite 001/2017.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1198/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06936/2017-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: CMCB - Câmara Municipal de Conceição da Barra
RelatorSérgio Manoel Nader Borges
Denunciante: WERKS LUIZ BOA
Responsável: MIRTES EUGENIA RODRIGUES PEREIRA FIGUEIREDO, ALEXANDRE GONCALVES MARQUES
Procuradores: KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES),
MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS (OAB: 8341ES)

2. Unânime.

DENÚNCIA – FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA – LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
www.tce.es.gov.br

Por intermédio da Manifestação Técnica 1341/2017-5, a
SecexDenúncias se manifestou pelo recebimento da denúncia, tendo, em seguida, confeccionado a Instrução
Técnica Inicial 1183/2017-3, sugerindo a citação da senhora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, presidente de Câmara Municipal, e do senhor Alexandre
Gonçalves Marques, presidente da Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista indícios de fraude no processo licitatório.
Ato contínuo, este relator prolatou a Decisão Monocrática 54/2018-1 (evento 9), acatando a sugestão da área
técnica.
Em 23/4/2018, a senhora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo solicitou prorrogação do prazo para
apresentação das justiﬁcativas (protocolo 5406/2018-1,
evento 20). Na sequência, em 24/4/2018, os responsáveis apresentaram, conjuntamente, os esclarecimentos
e documentos que julgaram serem necessários, nos termos da Defesa/Justiﬁcativa 382/2018-1 (evento 17) e da
Peça Complementar 5659/2018-9 (evento 19 do processo eletrônico).
Acerca da solicitação de prorrogação de prazo, este Relator se manifestou, por intermédio da Decisão Monocrática 775/2018-1, concedendo mais 30 (trinta) dias ao praSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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zo inicial. Entretanto, constatou-se (evento 33) que não
foram protocolizados novos documentos no sistema e-tcees, além do protocolo 5462/2018-5 (eventos 17, 18 e
19).
Após, foram os autos Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva – ITC
2996/2018-2 (evento 38), que, em síntese, entendeu pela improcedência da denúncia e condenação do denunciante em litigância de má-fé.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva- PPJC 3865/2018-6 (evento 42).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada na Instrução Técnica Conclusiva – ITC ITC 2996/20182, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, que contou
com anuência do Ministério Público Especial de Contas
- PPJC 3865/2018-6, que passam a ser parte integrante
deste voto independentemente de transcrição.
A unidade técnica e o representante do parquet analisaram o seguinte indício de irregularidade:

Conduta: Homologar e adjudicar a contratação de empresa jornalística, por meio da Carta Convite 001/2017,
onde foram observados indícios de fraude licitatória.
Nexo: A Presidente da Câmara Municipal, como ordenadora de despesas, ao autorizar esta contração, com indícios de fraude, afrontou a legislação, incorrendo também no indício da ocorrência de crime.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, visto que se
a empresa contratada em situação de fraude, além de
haver favorecimento de Vereadora, não atendia às condições estabelecidas no Edital Convite 001/2017.
Identiﬁcação: ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES (Presidente da CPL)
Conduta: Declarar vencedora da Licitação, Convite
001/2017, empresa jornalística em processo onde foram
observados indícios de fraude licitatória.
Nexo: O Presidente da CPL, ao declarar vencedora empresa com inícios de fraude, afrontou a legislação, incorrendo também no indício da ocorrência de crime.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, visto que se
a empresa contratada em situação de fraude, além de
haver favorecimento de Vereadora, não atendia às condições estabelecidas no Edital Convite 001/2017.

Responsáveis:

Apontou-se na ITI 1183/2017-3 (evento 07) que a carta
convite 001/2017, tipo menor preço, tinha como objetivo a contratação de empresa jornalística que editasse
jornal de circulação diária, em Conceição da Barra, para
publicações de balancetes e atos oﬁciais do Poder Legislativo Municipal.

Identiﬁcação: MIRTES EUGÊNIA RODRIGUES PEREIRA
FIGUEIREDO (Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra)

Todavia, foi aclamada vencedora a empresa Barcos VT
Rádio Difusora Sonorização, Jornalismo, Publicidade,
Produções, Promoções Artísticas e Gráﬁca Ltda., respon-

FRAUDE NO PROCESSO LICITATÓRIO
Critérios: art. 3º, caput, e parágrafo 1º, I, c/c art. 93, todos da Lei 8.666/1993.

www.tce.es.gov.br

sável pelo jornal de circulação municipal “Barcos Notícias”, cuja circulação é mensal.
Além disso, relatou-se que a aludida contratação apresentou indícios de fraude, uma vez que a vereadora Joilda Araujo dos Santos, então professora de ensino fundamental, ocupava posição de diretora da empresa declarada vencedora do certame em análise (evento eletrônico 3, ﬂ. 17).
Frisou-se, contudo, que apesar de a contratação decorrer de licitação em situação de possível fraude, não se
pode falar em dano ao erário, pois os serviços foram
prestados, mas, ressaltou-se ser cabível a aplicação de
multa, conforme disposto no art. 135, III, da Lei Complementar 621/2012.
Em suas justiﬁcativas, os defendentes informam que no
requerimento inicial da secretária de Administração, para a contratação de empresa especializada em jornal para publicações de relatórios, atos administrativos, balancetes, portarias, dispensas de licitação, resumo de contratos, decretos e leis, foi especiﬁcado que a publicação
poderia ser em qualquer dia da semana, exceto aos sábados e domingos.
Todavia, por um equívoco, a Comissão Permanente de Licitação ao elaborar a minuta do edital inseriu no objeto
que a circulação no município deveria ser diária.
No entanto, a Procuradoria Legislativa exarou parecer
aprovando a minuta com ressalva, no sentido de se retiﬁcar a ‘circulação diária’ por ‘circulação local’. Nesse sentido, a Presidente da Câmara acatou a aprovação e retiﬁcação da minuta, tendo a CPL publicado, retiﬁcado e encaminhado cópias aos licitantes convidados.
Os defendentes acrescentaram que tanto a publicação
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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quanto a retiﬁcação da carta convite 001/2017 foi feita
no átrio da Câmara Municipal de Conceição da Barra. Frisaram ainda que a retiﬁcação do edital ocorreu antes de
sua publicação.
Ademais, alegaram não ser necessária a publicação de
carta convite em diários oﬁciais e/ou jornais com grande circulação, conforme entendimento do TCU (Acórdão
2256/2008 – Plenário), assim como a reabertura de prazo, já que se tratava de uma minuta; o edital foi publicado com a devida retiﬁcação; e as cartas convites foram
encaminhadas também já corrigidas.

siderada diretora da empresa declarada vencedora, alegaram que os únicos diretores da sociedade são os senhores Antônio de Deus Lopes e Vera Lúcia Grecco Bauer
e, eles nunca exerceram cargos eletivos no município de
Conceição da Barra.
Acerca da publicação em rede social feita pela vereadora, a empresa desconhece o que a motivou a informar
que é ‘diretora na empresa Rede Barcos de Comunicação’, pois, nunca pertenceu ao quadro societário da empresa vencedora. E, tal publicação consta de 10/7/1976,
época em que a empresa sequer existia.

Quanto ao indício de ofensa aos termos do edital, asseguraram que não ocorreu, posto que as propostas apresentadas eram coerentes com o objeto estipulado no
edital, retiﬁcado antes de sua publicação e do envio dos
convites aos licitantes.

Os responsáveis também informaram que a vereadora já
fez um programa de rádio na empresa contratada, sem
vínculo empregatício, mas, com a eleição se desincompatibilizou e não mais retornou a ter qualquer ligação
com a empresa.

Aduziram que a intenção do Legislativo Municipal, desde o pedido inicial e os orçamentos prévios, era a contratação de empresa de jornal para publicação de seus
atos, não sendo necessária a publicação diária, até mesmo porque não possui demanda para circulação diária.

Declararam que para se caracterizar a fraude em licitação se faz necessário ajuste ou combinação para favorecer à empresa vencedora, sendo obrigatória a conduta dolosa, o que não aconteceu. Nessa esteira citaram
entendimento do TJ-RS e o artigo 90 da Lei 8666/1993.

Ademais, se o Legislativo quisesse contratar empresa
jornalística com circulação diária, a licitação seria direcionada a ‘A Tribuna’ ou a ‘A Gazeta’.

Frisaram que não houve dano ao erário, tampouco, presença de dolo especíﬁco, que exige o tipo penal da intenção de obter vantagens. Ademais, citaram o posicionamento do Ministro Relator Dias Toﬀoli, STF, nos autos do
inquérito 4103, onde asseverou que não se deve confundir vantagem com a contratação em si.

Ressaltaram que o denunciante, com o intuito de induzir esta Corte ao erro, juntou cópia apenas da minuta do
edital e da homologação, sem, contudo, encaminhar cópia do parecer jurídico e da retiﬁcação do edital feita pela CPL, ﬁcando caracteriza a má-fé do denunciante.
Frisaram, ainda, que o denunciante é aliado ao adversário político da presidente da Câmara.
Quanto ao favorecimento à vereadora Joilda Araujo, con-

Nessa linha, alegaram que não ﬁcou provada a vantagem
obtida e o dolo especíﬁco. Ainda, o fato da senhora Joilda, vereadora, ter feito programa na rádio da empresa
contratada antes de exercer o cargo eletivo não é uma
vantagem, conforme tenta sugerir a denúncia.
www.tce.es.gov.br

Os defendentes apresentaram entendimentos do STJ e
do STF acerca da ausência de dolo especíﬁco.
Por ﬁm, reforçaram que para a conﬁguração de fraude
em licitações são necessárias a presença de dolo especíﬁco e do dano ao erário, conforme entendimentos das
Cortes Superiores. E, no caso especíﬁco, não existem
provas nesse sentido, sendo inadmissível a denúncia
ofertada, que teve como único objeto intrigas políticas.
Assim, solicitaram que suas justiﬁcativas sejam acolhidas
e que a presente denúncia seja julgada improcedente e
arquivada, assim como, requereram que seja reconhecida a má-fé do denunciante, nos termos do §4º do art.
177 do RITCEES.
Pugnaram também pelo direito do exercício da sustentação oral, por intermédio de seu procurador legalmente
constituído, nos termos do art. 327 do RITCEES.
Ao compulsar os autos, constata-se que a Peça Complementar 6464/2017-8 (evento 3 do processo eletrônico,
ﬂ. 2 do processo licitatório), protocolizada pelo denunciante, trouxe a solicitação de contratação de empresa especializada em jornal com publicação em qualquer
dia da semana, exceto aos sábados e domingos, feita pela secretária de administração da Câmara Municipal de
Conceição da Barra.
Já no edital, às folhas 11 do processo licitatório, consta a
informação de que a publicação seria diária. Entretanto,
no anexo I do aludido documento, ﬂs. 21, a especiﬁcação
da proposta comercial especiﬁca que a publicação pode
ser em qualquer dia da semana, exceto aos sábados e
domingos, nos termos do requerimento da contratação.
Em posse dos documentos encaminhados pelos denunciados (Peça Complementar 5659/2018-9, evento 19),
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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veriﬁca-se, às folhas 31-32 do processo licitatório, que
foi emitido parecer pela Procuradoria Legislativa, no qual
se ressaltou a necessidade de retiﬁcação do edital, tendo em vista equívoco em seu item 1.1, ao mencionar que
o jornal seria de ‘circulação diária’, enquanto deveria ser
‘circulação local’, conforme requerimento inicial e orçamentos.
De fato, conforme sustentado pelos defendentes, o edital foi retiﬁcado e encaminhado aos participantes do certame já corrigido.
Após parecer pela Procuradoria Legislativa (evento 19,
processo licitatório ﬂs. 101 – 105), o certame foi homologado e adjudicado (ﬂs. 106).
Assim sendo, constata-se que o edital foi corrigido tempestivamente, não causando prejuízo à competitividade
do certame, tampouco, dano ao erário.
No que concerne à informação na rede social da vereadora de que faz parte da direção da empresa contratada,
não restou comprovado nos autos a veracidade dessa informação. Ao contrário, ao compulsar os documentos da
empresa vencedora veriﬁca-se que ela não pertence ao
quadro societário, tampouco, exerce alguma atividade
na empresa.
Quanto ao fato de a vereadora já ter atuado em programa de rádio da empresa contratada antes de exercer cargo eletivo, não restou comprovada nos autos qual seria a
vantagem obtida por ela ou por outrem, sob este aspecto, na contratação da empresa vencedora.
Desse modo, tem-se que os defendentes lograram êxito
em suas justiﬁcativas.
Diante do exposto, entende-se que a presente denúncia
deve ser considerada improcedente, na forma do art.

178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação de
irregularidade.
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
O Código de Processo Civil de 2015, aplicado subsidiariamente ao TCEES, por força do art. 70 da Lei Complementar 621/2012, traz em seu primeiro capítulo as normas fundamentais do processo civil, estabelecendo em
seu art. 5º que: ‘Aquele que de qualquer forma participa
do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé’.
Nesse sentido, o RITCEES em seu art. 177, §4º, prevê a
remessa dos autos ao Ministério Público para adotar as
medidas legais cabíveis, quando comprovada a má-fé do
denunciante, senão vejamos:
Art. 177
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
A litigância de má-fé é um instituto processual que visa
coibir lides temerárias, as quais acabam por ocupar o órgão julgador de processos que sabidamente são inviáveis
ou que apenas tem como objetivo um ﬁm ilegal.
A legislação processual civil, desde o Código de Processo Civil de 1973, já tratava do assunto. A atual legislação processual não fez diferente, tendo regulamentado
o instituto em seu artigo 80, como se vê:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustiﬁcada ao andamento do
www.tce.es.gov.br

processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
No caso concreto, veriﬁca-se que os documentos integrantes da Peça Complementar 6464/2017-8 (evento
eletrônico 3), protocolizada pelo denunciante, não contempla todas as páginas do processo licitatório em análise, o que, inicialmente, não seria um problema.
Todavia, averígua-se que o denunciante deixou de encaminhar, justamente, páginas que continham o parecer
jurídico que ressaltou a necessidade de alteração do edital (ﬂs. 31-32 do processo licitatório), assim como a própria retiﬁcação do aludido instrumento (ﬂs. 33-34), ou
seja, excluiu as páginas que comprovam que a Administração tomou as medidas necessárias para a correção do
edital antes mesmo de seu encaminhamento aos participantes do certame.
Importante ressaltar que antes da homologação e adjudicação do certame, a Procuradoria Legislativa emitiu
novo parecer, no qual relatou a retiﬁcação do edital pela
Administração (ﬂs. 101-105 do processo licitatório), que
também não foi encaminhada pelo denunciante, em que
pese ter anexado a homologação e adjudicação que são
posteriores ao aludido parecer.
Melhor exempliﬁcando, ao encaminhar os documentos
de suporte à sua denúncia, o denunciante passou da página 22 para 96, e da página 97 para 106, excluindo as
páginas do processo licitatório que evidenciam a ausência de situação que ensejasse uma denúncia e/ou repreSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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sentação, uma vez que a Administração corrigiu tempestivamente o equívoco no edital.
Assim, considerando a situação encontrada, bem como
os termos em que a denúncia foi encaminhada, conclui-se pela quebra da boa-fé objetiva por parte do denunciante, caracterizando litigância de má-fé.
Com efeito, entende-se pela necessidade de encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público Estadual para as medidas legais cabíveis, nos termos
do artigo 177, §4º, do Regimento Interno do TCEES;
Ante todo o exposto, concordando com o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

a ser proferida;
1.5. NOTIFICAR, igualmente, os responsáveis, do teor da
decisão a ser proferida;
1.6. ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo, na
forma do art. 330, inciso IV, do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.1. ACOLHER as razões de justiﬁcativa trazidas aos autos pelos responsáveis;
1.2. JULGAR IMPROCEDENTE a Denúncia, na forma do
art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação
de irregularidade;
1.3. Reconhecer a litigância de má-fé do denunciante,
sendo encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 177, §4º, do Regimento Interno do TCEES;
1.4. CIENTIFICAR O denunciante do teor da decisão ﬁnal

ACÓRDÃO TC- 1199/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03657/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2017 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA – REGULAR – QUITAÇÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de João Neiva, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob a responsabilidade dos Sr.
Otavio Abreu Xavier.
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 12/04/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, não observando, portanto, o prazo
regimental, motivo de citação ao Gestor.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, ao analisar a documentação acostada aos autos, elaborou o Relatório Técnico 00139/2018-9, concluindo pelo julgamento Regular da prestação de contas do Sr. Otavio Abreu Xavier.
Em seguida, a mesma área técnica, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva - ITC 02541/2018-1 e opinou para que este Egrégio Tribunal de Contas julgasse regular a
Prestação de Contas Anual do exercício 2017:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Prefeitura Municipal de João Neiva.

Responsável: OTAVIO ABREU XAVIER

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC

UG: PMJN - Prefeitura Municipal de João Neiva

www.tce.es.gov.br
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297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

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

bilidade do Sr. Otavio Abreu Xavier, gestor do Município de João Neiva durante o exercício de 2017, na forma

UG: FUNDER - Fundo Especial de Apoio Ao Programa Interior Capixaba

do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Vitória, 29 de junho de 2018.

dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do

Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA

mesmo diploma legal.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2017 – JURISDICIONADO: FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA INTERIOR CAPIXABA –
REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.1. Julgar Regular as contas em exame, de responsa-

Exercício: 2017

1.2. Notiﬁcar o responsável da decisão que vier a ser pro-

Auditora de Controle Externo

ferida por esta Corte;

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas
foi elaborado o Parecer 3088/2018-5, da lavra do Procurador-Geral Dr. Luciano Vieira que manifestou-se, pugnando pela regularidade da prestação de contas anual
com expedição de quitação ao responsável.

1.3. Arquivar os autos após os trâmites de estilo.

Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
02541/2018-1, encampo os fundamentos e conclusões
por ambas as peças explicitadas, tornando-os parte integrante do presente voto independentemente de transcrição.

4. Especiﬁcação do quórum:

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

Processo: 04595/2018-6

razões expostas pelo relator, em:

LENITA LOSS

Por todo o exposto acompanhando o posicionamento da
área técnica do Ministério Publico Especial e Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

ACÓRDÃO TC- 1200/2018 – SEGUNDA CÂMARA

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) do FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA
INTERIOR CAPIXABA, referente ao exercício de 2017, sob
a responsabilidade do senhor ENIO BERGOLI DA COSTA.

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 00175/2018
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Em substituição ao procurador-geral

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do(s) gestores responsável(eis), no exercício de funções administrativas no(a) Fundo Especial de Apoio ao
Programa Interior Capixaba, no exercício de 2017.

Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br
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Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). ENIO BERGOLI DA COSTA, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
[...]
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 002983/2018, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico 00175/2018, anuindo,
desta forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 3864/2018, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva que
trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido
de considerar regular a prestação de contas sob análise.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

expostas pelo relator, em:

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral

1.1. Julgar REGULAR as contas apresentadas pelo senhor
ENIO BERGOLI DA COSTA, frente ao FUNDO ESPECIAL DE
APOIO AO PROGRAMA INTERIOR CAPIXABA - FUNDER,
referente ao exercício de 2017, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Exercício: 2017

1.2. Dar ciência aos interessados
1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões

ACÓRDÃO TC- 1202/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02637/2018-2
www.tce.es.gov.br

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – MESES 10 E 11 DE 2017 –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
O presente feito cuida da omissão na remessa das Prestações de Contas Mensais, referentes aos meses de outubro e novembro do exercício de 2017, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do Sr.
Daniel Santana Barbosa.
O interessado foi devidamente citado e notiﬁcado,
conforme sugerido pela área técnica – Decisão SEGEX
117/2018-2 (peça 05), para que no prazo de quinze dias
improrrogáveis apresentasse os esclarecimentos que entendesse cabíveis, bem como encaminhasse as Prestações de Contas faltantes, em atenção a Instrução Técnica
Inicial nº 127/2018-6 (peça 02).
Em resposta aos Termos de Citação e Notiﬁcação, o responsável comparece aos autos com seus esclarecimentos e documentação – Defesa/Justiﬁcativa 542/2018-1
(peça 12) e Peça Complementar 7353/2018-7 (peça 13).
O NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, através da Instrução Técnica nº 104/2018-5
(peça 16), após veriﬁcar o sistema de dados CidadES deste Tribunal, constatou que foi encaminhado e homoloSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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gado o referido arquivo na data de 08/05/2018, atendendo ao Termo de Notiﬁcação 242/2018. Dessa forma,
considera estar o jurisdicionado em conformidade com a
IN 39/2016, opinando, assim, pelo arquivamento do feito.
Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial de
Contas manifesta-se por meio do Parecer 3113/20181 (peça 20), da lavra do Procurador Luciano Vieira, em
acordo com a proposição da área técnica, pugnando pelo arquivamento dos autos.
CONCLUSÃO
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento das Prestações de Contas Mensais, referentes
aos meses de outubro e novembro do exercício de 2017,
da Prefeitura Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do Sr. Daniel Santana Barbosa, com seu posterior arquivamento, nos termos do art. 330, IV, do RITCEES.
RODRIGO COELHO DO CARMO

2. Unânime.

LHO DO CARMO:

3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

RELATÓRIO

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator:
1.1. Pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, tendo
em vista os presentes autos estarem em conformidade
com a IN 39/2016 – Regulamenta a remessa ao Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio do Sistema CidadES, dos dados da abertura do exercício e da
prestação de contas mensal das entidades municipais da
administração direta e indireta.

ACÓRDÃO TC- 1203/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04015/2018-3
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator:Rodrigo Coelho do Carmo
Denunciante: Antônio Estevão Magalhaes
FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – EM FACE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE MARATAÍZES E OUTROS – NÃO CONHECER – CIÊNCIA AO DENUNCIANTE – ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COEwww.tce.es.gov.br

Tratam os presentes autos de Denúncia oferecida por
cidadão residente no Município de Marataízes, alegando possíveis irregularidades e ilegalidades envolvendo o
Sr. Robertino Batista da Silva, Prefeito Municipal de Marataízes; Sr. Antônio Carlos Sader Sant’Anna, Secretário
Municipal de Meio Ambiente; Sra. Cristiane França de
Souza Ribeiro, Secretária Municipal de Governo; e o Sr.
Denis Rubens Lima Leal, servidor comissionado, alegando a existência de desvio de função, visto que o servidor
Denis Rubens Lima Leal foi nomeado para ocupar cargo em comissão da Secretaria de Meio Ambiente, porém
exerceu suas funções como Coordenador de Transporte
Escolar na Secretaria Municipal de Governo.
O denunciante solicita desta Corte de Contas que providências sejam tomadas a ﬁm de se apurar os fatos narrados na peça de inaugural que, em síntese, relata suposto
desrespeito à localização de um servidor comissionado,
que nomeado para o cargo localizado em uma Secretaria
exercia funções diversas e em local distinto para o qual
fora nomeado. Discorre o denunciante:
2. Ocorre que mesmo sendo cargo de livre nomeação,
foi criado por lei, alegando que seria para atender as exigências da legislação ambiental.
3. O Prefeito Nomeou em 10/05/2017 para ocupar o
cargo de Assessor Administrativo na Secretaria de Meio
Ambiente o Sr Denis Rubens de Lima Leal. (Doc.II).
4. Sendo que o mesmo nunca ocupou o cargo previsto
em Lei solicitado Pelo Prefeito à Câmara Municipal, reiterando que, quando enviado o projeto de lei para o legislativo, o Prefeito alegou que o meio ambiente necesSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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sitava destes cargos.
4. O Sr. Denis vem ocupando desde sua nomeação Cargo de Chefe de transporte Escolar onde já houve um baixo assinado dos servidores denunciando via protocolo o
desvio de função. (Doc.III), cargo este de outra Secretaria, com total anuência do Secretário de Meio Ambiente,
desprovendo aquele cargo suma importância para a população, de acordo com a solicitação na câmara, para obtenção aprovação legislativa.
Diante disso, os autos foram analisados pela Secex/
Previdência, tendo resultado na Manifestação Técnica
443/2018-3 (peça 06), que concluiu pela seguinte proposta de encaminhamento:
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
5.1 –
por ser de sua exclusa competência, não conhecer a denúncia, por força do art. 94, uma vez que ausentes os requisitos de admissibilidade, arquivando, por conseguinte, os autos, na forma do inciso I do §3º do art. 176 da
mesma Resolução.
5.2 – Sugere-se, também, que se dê CIÊNCIA ao denunciante do teor da presente manifestação técnica.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através do
Parecer 2526/2018-6 (peça 10), da lavra do ilustre Procurador Geral Luciano Vieira, opinou pelo não conhecimento da denúncia, nos termos do art. 94, § 1°, da LC n.
621/2012, c/c o art. 177, § 1°, do RITCEES, acolhendo, assim, as proposições da Unidade Técnica, explicitadas na
invocada MT 443/2018-3.
FUNDAMENTAÇÃO

Com efeito, se faz necessária a análise sobre a admissibilidade da Denúncia ora apresentada. Segundo o artigo
94, da Lei Complementar nº 621/2012, será recebida como denúncia nesta Corte de Contas, in verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

já mencionados acima.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, acolho as razões expostas pelo corpo técnico, acolhidas pelo digno representante ministerial, e VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da presente Denúncia, nos termos do art. 94, II, III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 177, parágrafo 1º, do RITCEES.
RODRIGO COELHO DO CARMO

III - estar acompanhada de indício de prova;

Conselheiro Relator

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

1. ACÓRDÃO

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

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

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo. (grifamos).

1.1. NÃO CONHECER a presente denúncia, nos termos
dos artigos 94, II, III, da Lei Complementar nº 621/2012,
c/c o art. 177, parágrafo 1º do RITCEES;

Compulsando os autos, percebe-se claramente que a demanda do denunciante, ainda que traga aos autos fatos
irregulares, entendemos não ser possível sua admissibilidade diante da falta de amparo, tanto pelo Regimento
Interno quanto pela Lei Orgânica deste Tribunal de Contas.

1.2. DAR CIÊNCIA ao interessado, com base no §7º do
artigo 307 do RITCEES;

Portanto, visto que ausentes os elementos de convicção
e não contendo indícios suﬁcientes de provas, vemos como impossível o prosseguimento processual.
De igual forma foi o entendimento da área técnica, encampado pelo ilustre Procurador Geral Luciano Vieira,
não sendo possível conhecer a presente denúncia ante a
ausência dos requisitos legais de admissibilidade, como
www.tce.es.gov.br

1.3. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

337

ATOS DA 2a CÂMARA

Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1204/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05392/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: AGERSA - Agência Municipal de Regulação Dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: FERNANDO SANTOS MOURA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao
exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do
Senhor Fernando Santos Moura.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram

analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 678/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens
Base legal: Base Legal: artigos 85, 96 e 100 da Lei 4.320/1964.

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 1223/2017, propiciou a
citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1753/2017).
Regularmente convocado (termo de citação 2228/2017),
o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justiﬁcativas e documentos comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1223/20174, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 da Agência Municipal de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim sejam
julgadas Regulares com ressalva, na forma do artigo 84,
II da Lei Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
www.tce.es.gov.br

sobre a Prestação de Contas Anual da Agência Municipal
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Fernando Santos Moura, preliminarmente, indício de irregularidade foi detectado no Relatório Técnico 678/2017 resultando na citação do responsável com relação ao seguinte item:
3.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
Base legal: Base Legal: artigos 85, 96 e 100 da Lei
4.320/1964
Veriﬁcou-se no Relatório Técnico que o valor inventariado do bem não havia sido devidamente evidenciado em
sua respectiva conta contábil no Balanço Patrimonial,
pressupondo tal situação falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, tendo em visa divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade.
O responsável encaminhou justiﬁcativas no seguinte
sentido:
Encaminhamos documentos comprobatórios que descrevem como os erros foram solucionados, bem com as
demonstrações já com os valores corretos.
Estou encaminhando aqui, e-mails enviados pela Contadora Elaine do Nascimento Kale, inclusive no e-mail ela
cita, que foram enviados notas explicativas em relação
as divergências.
Gostaria de destacar, que foi realizado levantamento patrimonial no ano de 2016, que objetivou auditar, checar
todas conformidades e inconformidades que pudessem
existir em relação aos bens da autarquia. É importante
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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destacar que tal levantamento, foi feito, justamente para apresentar a situação patrimonial real da autarquia, e
que eu como gestor, não poderia pecar pela omissão, o
levantamento não foi realizado antes, ou seja, nos anos
anteriores devido à ausência de proﬁssional capacitado.
Destacamos ainda, que tal levantamento, fez parte de
novos procedimentos de controle interno, que foram implementados após a aprovação da lei que instituiu a unidade de controle interno na autarquia.
Da análise das justiﬁcativas entendeu a área técnica:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o defendente aﬁrma que no exercício de 2016 foi realizado o levantamento objetivando
sanar todas as inconsistências relativas a bens patrimoniais.
Dando suporte a essa argumentação apresenta cópias
de e-mails a ele enviados pela Contadora Elaine do Nascimento Kale, acompanhados de cópias das versões impressas do Balanço Patrimonial, Resumo do Inventário
de bens Móveis, Resumo do Inventário de Bens Imóveis, todos do exercício de 2016 e cópias do Demonstrativo Analítico de Entradas e Saídas de Bens Imóveis
e do Resumo do Inventário de Bens Imóveis, ambos de
abril/2017.
Da sua análise, veriﬁca-se que aquela servidora atribuiu
a diferença entre registros físicos e contábeis, relativos
aos bens patrimoniais móveis, à depreciação acumulada,
tendo o Inventário de Bens Patrimoniais Móveis apresentado os bens com seus valores já depreciados.
De fato, tanto o Balanço Patrimonial quanto o Balancete de Veriﬁcação demonstram um saldo de depreciações acumuladas no exercício de 2016, no total de

R$ 42.176,60, coincidente com a diferença inicialmente
apontada.
Isso ﬁca nítido no Resumo do Inventário Anual de Bens
Patrimoniais Móveis que exibe, tanto para os registros
físicos como contábeis, o saldo ﬁnal de R$ 364.167,14,
destacando os valores das depreciações acumuladas:
Figura
Quanto à diferença de R$ 97,75 relativa aos bens em almoxarifado, ainda que não tenha sido apresentada nenhuma nova informação, há que se ponderar quanto à
sua pouca relevância diante dos valores aqui tratados.
Em relação aos Bens Patrimoniais Imóveis, tratando-se
de saldo contábil sem correspondente registro físico, a
mesma servidora assim se manifesta:
Figura
Note-se que, embora sugira tratar-se de erro de classiﬁcação, a servidora admite desconhecer a origem do saldo de R$ 30.080,00, que por inércia da administração, foi
inteiramente depreciado.
Não bastasse, sem que tenha sido instaurado qualquer
procedimento para veriﬁcação das suspeitas levantadas
quanto ao seu surgimento, a identiﬁcação dos responsáveis e, eventualmente, a quantiﬁcação do dano, foi feita
a baixa à conta de perdas involuntárias de bens imóveis,
em abril de 2017.
Trata-se de lançamento sem suporte documental, baseado unicamente em conjecturas e, portanto, sujeito a revisão.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção
www.tce.es.gov.br

de novos procedimentos contábeis relativos à classiﬁcação, bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob
uma mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:
3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas de
gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibilidade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental.
No procedimento de implantação dos registros contábeis do ativo imobilizado, devem ser destacadas em
notas explicativas a política contábil de depreciação e
exaustão, de reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. Ademais, quando da existência de políticas contábeis distintas para os bens legado do imobilizado, estas
deverão ser evidenciadas em notas explicativas.
É importante destacar que os procedimentos de registro contábil não devem ser confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se necessária
a segregação de funções dos responsáveis pelo registro
contábil da informação e do controle e gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patriSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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mônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês).
(grifo nosso)
Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a
Instrução Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo
para que os entes públicos procedam ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de
bens móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados no patrimônio do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles bens imóveis já devidamente reconhecidos e registrados na contabilidade. A situação destes deveria estar devidamente
demonstrada e evidenciada.
Sendo assim, uma vez que não há elementos que permitam o conhecimento da origem e composição do saldo
relativo a bens patrimoniais imóveis de forma individualizada, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
Por outro lado, sem maiores esclarecimentos, não se pode aﬁrmar com convicção se essa inconsistência resulta
de mero erro de registro ou se de fato houve a perda dos
bens em questão, o que, nessa última hipótese, se traduziria em prejuízo ao erário.
Portanto, também sugerimos determinar ao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que
tome as medidas necessárias para identiﬁcação da origem e composição do saldo de R$ 30.080,00 relativo a
bens patrimoniais imóveis e, em caso de extravio, providencie a imediata instauração de tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa TC nº 32/2014,
sob pena de responsabilidade solidária, para apuração
dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e a quantiﬁca-

ção do dano, devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento.
Ratiﬁcando manifestação técnica conclusiva, encampa o
Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC 1907/2018, opinando pela regularidade com
ressalva da presente prestação de contas anual, bem como pela expedição de determinação sugerida.
III. CONCLUSÃO
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perﬁlho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da Agência Municipal de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim, sob responsabilidade do Senhor Fernando Santos
Moura, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob o
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso
II, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a deviwww.tce.es.gov.br

da QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 86 da
mesma lei, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
3.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
Base legal: Base Legal: artigos 85, 96 e 100 da Lei
4.320/1964
1.2. DETERMINAR ao atual gestor da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim, ou a quem venha a sucedê-lo,
que tome as medidas necessárias para identiﬁcação da
origem e composição do saldo de R$ 30.080,00 relativo a bens patrimoniais imóveis e, em caso de extravio,
providencie a imediata instauração de tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa TC nº
32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para
apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e a
quantiﬁcação do dano, devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo e Domingos Augusto
Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1232/2018 – SEGUNDA CÂMARA

ta, Adriana Corteletti Pereira Cardoso, cópias dos processos RTs 0000015-42.2017.5.17.0141 e 000012286.2017.5.17.0141, que tramitam na justiça do trabalho,
em razão de fatos ocorridos nos autos, onde constataram (doc. 04) que um único advogado representava interesse de ambos os polos.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não
Especializadas – Secex Meios elaborou Instrução Técnica
Conclusiva 02890/2018-2 (doc. 05), sugerindo o não conhecimento da representação.
Ato contínuo, o Ministério Público de Contas em Parecer
do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva acompanhou o entendimento técnico.

Processo: 06019/2018-5

É o relatório.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

FUNDAMENTAÇÃO

UG: PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: Outras autoridades (MARCOS ANTONIO
MELOTTI)
REPRESENTAÇÃO EM FACE PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO RIO NOVO – INCOMPETÊNCIA DO TCE – COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS –
NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação em face da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, em que
o Representante, encaminhou a esta Corte (doc. 02),
sob a orientação da Magistrada do Trabalho substitu-

Inicialmente, destaca-se que compete a este Tribunal de
Contas, nos termos do art. 1º, inciso XXIV do Regimento Interno, “decidir sobre representação que lhe seja encaminhada” e ainda aduz o Art. 186 Regimento Interno
deste Tribunal “Aplicam-se às representações previstas
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia”.
Em análise a Instrução Técnica Conclusiva 02890/20182 observo que a SecexMeios sob o fundamento de que
o presente processo versa sobre infração disciplinar de
advogado, opinou pelo não conhecimento da ação, entendendo não ser de competência desta Corte de Contas apreciar ou sancionar infrações de natureza funcional, fundamentando seu posicionamento no art. 94, §
1º, c/c com art. 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
www.tce.es.gov.br

de Contas, anuindo aos fatos e argumentos jurídicos suscitados em Manifestação Técnica.
Isto posto, passo a análise dos requisitos de admissibilidade.
Nos termos do art. 99 da Lei Complementar nº 621/2012,
c/c o artigo 176 do Regimento Interno deste Tribunal –
Resolução 261/2013, in verbis:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei especíﬁca. § 1º Têm legitimidade
para representar ao Tribunal: II -Magistrados e membros do Ministério Público; (...) § 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
(...)
Art. 176. Qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato é parte legítima para denunciar qualquer
irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos públicos sujeitos à ﬁscalização do Tribunal.
Inicialmente, conforme dispositivos mencionados, tanto
a magistrada, quanto o representante possuem legitimidade para oferecer representação no âmbito desta
Corte. Entretanto, há outros requisitos de admissibilidade que devem ser analisados conforme dispõe o art. 94,
da LC 621/2012. Vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal: I - ser redigiSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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da com clareza; II - conter informações sobre o fato, a
autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova; IV- se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante; V – se pessoa jurídica, prova de
sua existência e comprovação de que os signatários têm
habilitação para representá-la, §1º A denúncia não será
conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo. §2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Nota-se conforme o exposto, que a presente representação, possui os requisitos ensejadores para sua admissibilidade, mas, necessário se faz, somado a esses requisitos, que o Tribunal de Contas possua competência para
processar e julgar o caso em análise.
Do compulsar dos autos, nota-se que a presente Representação, possui o condão de trazer a conhecimento desta corte que o Dr. Ilson José Teixeira da Silva, inscrito na Ordem dos advogados (OAB-ES 8. 280), procurador do Município de Alto Rio Novo/ES, está atuando em
duas demandas onde responde aos interesses de ambos
os polos.
Ocorre que a competência para processar e julgar o
procurador Municipal, nos termos da Lei 8.906/94, é do
“Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração salvo se a falta for cometida perante o
Conselho Federal”, não havendo então que se falar em
competência concorrente para punir advogados.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ, em sede de Recurso Especial. Vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. CONS-

TRANGIMENTO. MÁ-FÉ. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA OAB. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) 3. A deﬁciência na fundamentação impede a
perfeita compreensão da controvérsia, o que enseja o
não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula
284/STF. (...) 7. Tanto a sentença como o acórdão recorridos não aplicam nenhuma sanção disciplinar, indiscutivelmente, de competência exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil, limitando-se a analisar se a conduta
praticada pelo recorrente foi capaz de gerar danos morais ao recorrido. 8. A competência é exclusiva da Ordem dos Advogados para aplicação de sanções disciplinares àqueles que estão sujeitos ao Estatuto e cometem as infrações nele previstas. 9. Não se confunde sanção administrativa com pedido jurisdicional de danos
morais, não podendo ser afastada da apreciação do Poder Judiciário o pedido de compensação por danos morais decorrentes de eventual prática de ato ilícito por advogado. 10. Entre os acórdãos trazidos à colação pela
recorrente, não há o necessário cotejo analítico nem a
comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise
da existência do dissídio é inviável, porque não foram
cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único,
do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 11. Recurso especial
conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.” (RESP
201102362628, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA: 15/05/2013.DTPB:) (grifei)
Assim, em análise ao processo, constata-se que a matéria levantada na presente representação, foi analisada pela MMª. Juíza do Trabalho substituta, Adriana Corteletti Pereira Cardoso, e esta, no exercício de suas atribuições, oﬁciou o Ministério Público de Alto Rio Novo/
www.tce.es.gov.br

ES, ao Prefeito Municipal de Alto Rio Novo assim como,
à Seccional de Colatina/ES da Ordem dos Advogados do
Brasil, informando a situação encontrada.
E como exposto na Instrução Técnica Conclusiva
02890/2018-2, este Tribunal de Contas também já se
manifestou nesse sentido. In Verbis:
1.Não é competência da Corte de Contas analisar infringência ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Procurador-Geral da Câmara Municipal de Iúna,
à época, em face do Acórdão TC-166/2013 no qual foi
julgada irregular a prestação de serviços advocatícios a
outro ente público enquanto ocupava o cargo de Procurador Geral, o que contraria o art. 29 da Lei 8.906/94.
O relator acompanhado o Ministério Público de Contas
entendeu que “este Tribunal não tem competência para analisar infringência ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, conforme entendimento do TCU
não é competência da Corte de Contas apreciar ou sancionar infrações de natureza funcional”. Neste sentido,
o Plenário acordou de forma unânime por “dar-lhe total provimento para excluir a irregularidade constante do
Item 4 do Acórdão TC-166/2013, reformulando-o em relação à irregularidade imputada ao recorrente, dando-se, portanto, regular quitação ao responsável”, e, ainda, que seja dada ciência à Ordem dos Advogados do
Brasil do fato ocorrido para que sejam adotadas as providências cabíveis. Acordão TC-368/2015-Plenário, TC
6870/2013, relator Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, publicado em 25/05/2015.
Assim, não compete a esta Corte, a apuração da prática
infracional. Nem possui a representação, o objetivo de
revisar atos, quando não demonstrado o interesse públiSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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co. Assim, ante a ausência de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indispensável para a admissibilidade da mesma, a representação não deve ser conhecida.
Ante todo o exposto, acompanhando a Área Técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

ACÓRDÃO TC- 1233/2018 – SEGUNDA CÂMARA

gislativo.
Em síntese, integram os autos as seguintes peças processuais:
• Plano de Auditoria nº 238/2010 (ﬂs. 1 a 4 - Vol. I);
• Relatório de Auditoria RA-O 148/2010 (ﬂs. 5 a 303 –
Vols. I e II);
• Instrução Técnica Inicial ITI – 794/2010 (ﬂs. 305 a 323
– Vol. II);
• Manifestação Técnica de Cheﬁa MTC 205/2010 (ﬂs. 325
a 327 – Vol. II);

1. ACÓRDÃO

Processo: 06321/2010-5

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

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

• Instrução Técnica Inicial ITI – 988/2010 (ﬂs. 328 a 344
– Vol. II);

Exercício: 2009

• Decisão Preliminar TC - 159/2011 (ﬂ. 350 – Vol. II);

UG: CMAC - Câmara Municipal de Afonso Cláudio

1.1. NÃO CONHECER a presente representação, nos termos dos art. 94, §1º c/c com art. 99, § 2º, da LC 621/2012.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

• Justiﬁcativas do Sr. Nilton Luciano de Oliveira (ﬂs. 356
a 626 – Vols. II e III);

1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados

Responsável: NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA

1.3. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos
nos termos do Art. art. 330, inc. III, do RITCEES.

Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES
(OAB: 15053-ES)

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

Interessado: CAMARA AFONSO CLAUDIO

CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO FICALIZAÇÃO – AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009 – REGULARES
COM RESSALVA – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.

O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

Tratam os autos de processo de Auditoria realizada na
Câmara Municipal de Afonso Cláudio, relativa ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Senhor Nilton
Luciano de Oliveira, então Presidente daquele Poder Le-

RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br

• Instrução Técnica Conclusiva ITC - 579/2012 (ﬂs. 629 a
665 – Vol. III).
O responsável, por meio de seu advogado devidamente
constituído, fez uso de defesa oral, consoante se veriﬁca às ﬂs. 720/724, juntando documentos de ﬂs. 729/752.
Após a sustentação oral realizada, foi o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, instado a se
manifestar, o qual elaborou a Manifestação Técnica de
Defesa nº 08/2016, de ﬂs. 755/771.
Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial de
Contas – MPC, em parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, de ﬂs. 858/859, acolheu
na íntegra a MTD 08/2016 – que manteve todos os indicativos de irregularidade já analisados na Instrução Técnica Conclusiva ITC 579/2012 (ﬂs.755/771), dando ênfase à ausência de comprovação da execução dos serviSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ços contratados descritos nessa ITC, porquanto considera a necessidade de se manter incólume a condenação
do responsável ao ressarcimento do valor equivalente a
11.624,28 VRTE, pelo dano ao erário apurado, sem prejuízo da aplicação de sansão pecuniária.
Às ﬂs.871/882 foi juntado voto do então Relator, Conselheiro José Antônio Pimentel, concluindo da seguinte
forma, por:
Manter o Acordão TC 107/2011 que tratou da Prestação
de Contas da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, relativas ao exercício de 2009, que ora se encontra julgada
Regular com quitação, com trânsito em julgado;
Acolher as razões de justiﬁcativas do Sr. Nilton Luciano
de Oliveira referente à ausência de comprovação da execução dos serviços contratados;
Manter a irregularidade quanto ao pagamento integral
referente ao mês de junho, sendo que o contrato de
prestação de serviços teve início em 12/06/2009, sendo
passível de ressarcimento em 899,49 VRTE’s;
Com fundamento no art. 157 §3º do Regimento Interno,
pela notiﬁcação do responsável para pagamento do débito no prazo improrrogável de 30 dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 146 da
LC 621/12), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Estadual, a qual deverá ser atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em
vigor, sob pena de ter suas contas julgadas irregulares,
nos termos do artigo 157, §§2º e 3º do Regimento Interno e artigo 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012;
Alertar ao responsável que, nos termos do art. 398, inc.
III, do Regimento Interno deste Tribunal, não cabe recurso da decisão preliminar que rejeita as alegações de de-

fesa;
Cumprido o prazo, com ou sem comprovação do ressarcimento ao erário, retornem os autos à conclusão deste Relator.
Pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva em relação à aplicação de penalidade ao responsável.
O voto do Relator resultou na Decisão 572/2017-4, ﬂs.
883/907, que por unanimidade, foi acolhida pelos membros da Segunda Câmara, sendo publicada no Diário Eletrônico do TCEES em 27 de março de 2017.
Compulsando os autos, veriﬁcamos às ﬂs.911/913, comprovante de ressarcimento referente a 899,49 VRTE,
que perfazem o valor de R$2.866,22, em nome do senhor Nilton Luciano de Oliveira, efetuado no dia 25 de
abril de 2017.
Manifesta-se o Ministério Público de Contas, ﬂ.916, determinando a expedição de ofício ao Executivo Municipal de Afonso Cláudio para que comprove a autenticidade do documento juntado às ﬂs. 913, referente ao
comprovante de depósito encaminhado pelo senhor
Nilton Luciano de Oliveira, cuja resposta foi enviada pelo Prefeito, senhor Edélio Francisco Guedes, juntada às
ﬂs.921/922.
Às ﬂs.924/925 encontra-se o Termo de Veriﬁcação
49/2017, emitido pela Secretaria Geral do Ministério
Público de Cotas, no qual certiﬁca que o ressarcimento consignado ao Sr. Nilton Luciano de Oliveira, quitado
em 25/04/2017, corresponde à importância constante
na Decisão 572/2017-4.
Por ﬁm, o Ministério Público de Contas pronuncia-se
por meio do Parecer da lavra do Procurador Heron Carwww.tce.es.gov.br

los Gomes de Oliveira, ﬂs.927/928, que analisando o Termo de Veriﬁcação 49/2017 expedido pela Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, onde certiﬁcou o recolhimento integral da multa aplicada, pugna seja dada
quitação ao Sr. Nilton Luciano de Oliveira.
Retornam os autos a este gabinete para manifestação
conclusiva.
FUNDAMENTAÇÃO
Vale ressaltar que a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, foi devidamente analisada nos autos do processo TC-2962/2010, no qual recebeu o Acórdão TC-107/2011, que julgou regulares as
contas apresentadas pelo então responsável, Sr. Nilton
Luciano de Oliveira, e deu-lhe a devida quitação.
Nos presentes autos, que cuida da análise dos atos de
gestão do Sr. Nilton Luciano de Oliveira, algumas irregularidades foram identiﬁcadas – elencadas na ITC
579/2012, quais sejam:
2. OBJETOS DO EDITAL E CONTRATUAL SEM AS DEVIDAS
ESPECIFICAÇÕES Convite 08/2009;
3. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO QUANTITATIVO DE SERVIÇO CONTRATADO - Convite 08/2009;
4. FALTA DE REPETIÇÃO DO CONVITE;
5. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO - Convites: 01/2009, 02/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009,
10/2009, 11/2009;
6. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - Convite 08/2009;
7. IRREGULARIDADES NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS Convite 08/2009;
7.1. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA EXECUÇÃO DOS
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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SERVIÇOS CONTRATADOS;
7.2. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL;
8. FALTA DE AGENTE FISCALIZADOR - Convites: 01/2009,
02/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009.
Ensejando assim, ao ﬁnal da análise, pelo julgamento da
irregularidade das contas da Câmara, e ainda pela condenação ao responsável pelo ressarcimento ao erário
de 11.624,28 VRTE, valor equivalente a R$ 22.400,00
(vinte e dois mil e quatrocentos reais).
O responsável, por meio de seu procurador devidamente qualiﬁcado nos autos, requereu sustentação oral, ﬂs.
689, a qual foi deferida e realizada na 30ª sessão ordinária da Segunda Câmara, realizada no dia 26/08/2015.
O Relator do feito, então Conselheiro José Antônio Pimentel, em defesa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com fundamento no art. 157, § 3º, do Regimento Interno, lançou voto em sede de decisão preliminar pela notiﬁcação do responsável para pagamento do
débito, no prazo improrrogável de trinta dias, a contar
da ciência, para que comprovasse, perante o Tribunal,
o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Estadual, atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, sob pena de ter suas contas julgadas irregulares, nos termos do art. 157,
§§ 2º e 3º, do RITCEES, e art. 84, inciso III, alínea “c”, da
Lei Complementar 621/2012. E que, cumprido esse prazo, com ou sem comprovação do ressarcimento ao erário, deveriam os autos retornar ao gabinete do respectivo Relator para conclusão. Voto esse que resultou na DECISÃO 572/2017-4.
Levando em conta que a Decisão 572/2017-4 foi consi-

derada publicada no Diário Eletrônico do TCEES em 27
de março de 2017, e o recolhimento efetuado pelo responsável ocorreu em 25/04/2017, veriﬁcamos a tempestividade do pagamento efetuado.
Considerando que o responsável diante da oportunidade, através de notiﬁcação empreendida que lhe facultou
o direito do contraditório e da ampla defesa, para que
suas contas fossem julgadas regulares com ressalva, em
caso de ressarcimento ao erário do débito apontado na
Decisão 572/2017-4, realizou a contento o pagamento
aos cofres públicos do valor devido;
Considerando que o Parquet de Contas pugna que seja expedida quitação ao Sr. Nilton Luciano de Oliveira;
CONCLUSÃO

Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator:
1.1. Pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas da
Câmara Municipal de Afonso Cláudio, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2009, sob a responsabilidade do senhor Nilton Luciano de Oliveira, na forma do art. 162,
parágrafo 1º, do Regimento Interno, c/c o artigo 84, inciso II da LC 621/2012;
. Pela QUITAÇÃO ao responsável, senhor Nilton Luciano de Oliveira;
1.3. Por reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte de Contas,
com base nos art. 70 e § 5º do art.71 da Lei Orgânica do
TCEES;

Sendo assim, voto pela Regularidade com Ressalva das
contas da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2009, sob a responsabilidade do senhor Nilton Luciano de Oliveira, na forma do art.
162, parágrafo 1º, do Regimento Interno, c/c o artigo 84,
inciso II da LC 621/2012; dando-lhe a devida quitação,
visto que houve ressarcimento dos valores devidos ao
erário tempestivamente; e posterior arquivamento dos
autos, após o trânsito em julgado.

1.4. Que seja dada CIÊNCIA ao responsável do teor da
decisão tomada por este Tribunal;

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

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

1.5. Que os autos sejam ARQUIVADOS, após o trânsito
em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

345

ATOS DA 2a CÂMARA

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1234/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01587/2011-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2010
UG: PMBE - Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: PREFEITURA BOA ESPERANCA
Responsável: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE, LEONARDO GUIMARAES, MANOEL ANTONIO SILVERIO, ANNE GOUVEA PECANHA, ROSANGELA DE SOUZA
BUELONI, LUCINEIA CHAVES DE OLIVEIRA, PLANT FERTIL
REPRESENTACOES LTDA - ME
Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2010 – PLANO E PROGRAMA
DE AUDITORIA ORDINÁRIA 20/2011 – RECONHECER A
PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO

Cuidam os autos do Relatório de Auditoria Ordinária promovida na Prefeitura Municipal de Boa Esperança, referente ao exercício de 2010, em observância ao Plano e
Programa de Auditoria Ordinária 20/2011, sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antonio Gaigher Milanese,
então Prefeito Municipal.
Após a análise preliminar do processo pela unidade técnica competente, tendo como ponto de partida o Relatório de Auditoria RA-O 7/2012 (às ﬂs. 05/32), resultante do trabalho realizado no Município, foi elaborada a
Instrução Técnica Inicial ITI 70/2012 (às ﬂs. 534/555),
que sugeriu a citação dos responsáveis, ao que aderiu o
Relator quando da prolatação da Decisão Preliminar TC
158/2012 (às ﬂs. 562).
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas e documentos às ﬂs. 585/592 (Sr. Manoel
Antonio Silvério), às ﬂs. 594/597 (Sra. Rosângela de Souza Bueloni), às ﬂs. 599/606 (Sra. Lucinéia Chaves de Oliveira), às ﬂs. 609/1206 (Sr. Romualdo Antonio Gaigher
Milanese), às ﬂs. 1209/1307 (Plant Fértil Representações
Ltda-ME), às ﬂs. 1317/1326 (Sr. Leonardo Guimarães),
acerca dos apontamentos suscitados.
De volta ao Relator, diante de informações prestadas pela Secretaria Geral das Sessões, restou determinada nova
citação à Sra. Anne Gouvea Peçanha, dessa vez por edital, publicada no Diário Oﬁcial do Estado em 06/08/2012
(às ﬂs. 1330). Após o decurso do prazo concedido sem
manifestação nos autos pela responsável, foi declarada
sua revelia por ocasião da Decisão TC 5058/2012 (às ﬂs.
1338).
Em seguida, os autos foram submetidos à análise do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC,
que por meio da Instrução Técnica Conclusiva 6289/2013
www.tce.es.gov.br

(às ﬂs. 1340/1390), concluiu pela manutenção de oito indícios de irregularidade apontados inicialmente.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, nos termos regimentais, este se manifestou através
de Parecer nº 2309/2014 (às ﬂs. 1393/1396), da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acolheu integralmente o teor da ITC 6289/2013.
Em observância ao requerimento de sustentação oral
formulado pelo Sr. Romualdo Antonio Gaigher Milanese, os autos foram à 32ª Sessão Ordinária da Segunda
Câmara, ocorrida em 21/09/2016, nos termos das Notas Taquigráﬁcas de ﬂs. 1409/1410, ocasião em que colacionou aos autos documentação complementar (às ﬂs.
1414/1442).
Diante disso, retornaram os autos ao NCE para instrução
complementar, tendo em vista as informações e os aludidos documentos lançados no processo, que por meio da
Manifestação Técnica 25/2017, de ﬂs. 1445/1472, apresentou seu opinamento nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, que versam sobre o Relatório de Auditoria RA-O
7/2012 na Prefeitura Municipal de Boa Esperança, relativo ao exercício de 2010, e sobre a ITC 6289/2013, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Manifestação Técnica:
3.1.1 Inclusão de Cláusula Restritiva da Competitividade na Licitação
Base legal: Art. 3º, §1º, inciso I, c/c arts. 30 e 31 da LEI
8.666/93 e Art. 37, inciso XX, da CRFB/88.
3.1.1.1. Convite nº 11/2010 – processo nº 9029/10
(item 1.1.1 desta ITC)
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Objeto: Contratação de serviços de engenheiro(a) civil,
pessoa jurídica, para desenvolver projetos para construção, reforma e ampliação das seguintes escolas/creches: Creche no Distrito de Sobradinho, reforma e ampliação da EMEF “Bela Vista” e reforma e ampliação da
EPE “Centro convivência da criança”.
Responsáveis:
Anne Gouvêa Peçanha – Presidente da CPL (Portaria
nº113/09)
Romualdo Antonio Gaigher Milanese – Prefeito Municipal
Leonardo Guimarães – Assessor jurídico.
3.1.1.2 Tomada de Preços nº 02/2010 – processo
7809/09
Objeto: Contratação de serviços publicitários para a PM
de Boa Esperança/ES.
Responsáveis:
Anne Gouvêa Peçanha – Presidente da CPL (Portaria
nº113/09)
Romualdo Antonio Gaigher Milanese – Prefeito Municipal
Leonardo Guimarães – Assessor jurídico.
3.1.2 Adjudicação de Proposta de Preço em Desacordo
com o Edital (item 1.2 desta ITC)
Base legal: Art. 41, caput e 44, caput, ambos da lei
8.666/93.
Responsáveis:
Anne Gouvêa Peçanha – Presidente da CPL.
Romualdo Antonio Gaigher Milanesi – Prefeito Municipal

Manoel Antonio Silvério – Membro da CPL.
Rosângela de Souza Bueloni – Membro da CPL
Lucinéia Chaves de Oliveira – Membro da CPL.
3.1.3 Ausência de Documentos em Processo Licitatório
(item 1.3 desta ITC)
Base legal: Art. 38, da lei 8.666/93 e art. 3º, I, II e III da
lei 10.520/02.
Responsáveis:
Romualdo Antonio Gaigher Milanesi – Prefeito Municipal.
Anne Gouvêa Peçanha – Pregoeira (Decreto 4.355/2009)
3.1.4 Ausência de Designação de Servidor para Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos (item 1.9 desta ITC)
Base legal: Art. 67, caput da lei 8.666/93
Responsável: Romualdo Antonio Gaigher Milanese –
Prefeito Municipal
3.2 Isto posto, diante do preceituado no art. art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, bem como da
conclusão havida na ITC 6289/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1 Sejam acolhidos os argumentos de defesa da sociedade Plant Fértil Representações Ltda. em relação
ao item 1.7 da Instrução Técnica Conclusiva 6289/2013,
aproveitando-se a prova em favor também do Senhor
Romualdo Antonio Gaigher Milanese.
3.2.2 Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Romualdo Antonio Gaigher Milanesi – Prefeito
Municipal em razão das irregularidades constantes dos
itens 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.7 da Instrução
Técnica Conclusiva 6289/2013, em consonância com os
www.tce.es.gov.br

fundamentos exarados nesta Manifestação Técnica, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93;
2.2.3 Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pela Sra. Anne Gouvêa Peçanha – Presidente da CPL em
razão das irregularidades constantes dos itens 2.1.1.1,
2.1.1.2, 2.1.2 e 2.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva
6289/2013, sugerindo a aplicação de multa à responsável com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
3.2.4 Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelos Srs. Manoel Antonio Silvério, Rosângela de Souza Bueloni, Lucinéia Chaves de Oliveira – Membros da
CPL, em razão da irregularidade constante do item 2.1.2
da Instrução Técnica Conclusiva 6289/2013, sugerindo a
aplicação de multa aos responsáveis com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
3.2.5 Por ﬁm, que esta egrégia Corte de Contas DETERMINE, com base no inciso III, do artigo 57, da Lei Complementar 621/2012 ao atual Prefeito Municipal de Boa
Esperança, que:
3.2.5.1 Estabeleça critérios e procedimentos de formalização e arquivamento de processos, com observância
das exigências legais de tombamento, registro, numeração de folhas, ordem cronológica de atos, além dos documentos especíﬁcos exigidos pela legislação.
2.2.5.2 Designe formalmente servidor para atuar como
ﬁscal, em cada contrato administrativo celebrado, com
observância do art. 67, parágrafos 1º e 2º da Lei 8666/93.
2.2.5.3 Abstenha-se de incluir nos editais de licitação
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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cláusulas contendo exigências que não sejam efetivamente necessárias à consecução do objeto, preservando assim os princípios da impessoalidade e da competitividade.
Novamente, houve a remessa do processo ao Ministério
Público de Contas, que se manifestou por meio do Parecer 1126/2017 (às ﬂs. 1476/1506), também elaborado
pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnando pelo julgamento do feito nos termos defendidos
na ITC 6289/2013.
Por ﬁm, provocou-se novamente o órgão ministerial para opinar acerca da possível ocorrência da prescrição,
tendo o mencionado representante reconhecido a incidência do fenômeno prescricional quando do Parecer
2019/2018 (às ﬂs. 1510).
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências detectadas e mantidas pela unidade técnica nos presentes autos referem-se a fatos ocorridos em 2010. Portanto, justo se faz tecer algumas considerações quanto
ao fenômeno prescricional.
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande inﬂuência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal
instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e jurisprudência vêm enten-

dendo pela possibilidade de incidência em razão do direito à segurança jurídica prevista no art. 5º da Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada com o Estado Democrático de Direito. Merece relevo
o registro de que esse direito está mais conectado aos
direitos fundamentais, especialmente aos princípios do
devido processo legal, do direito adquirido e da razoável
duração do processo.
Nesse caminhar, este Tribunal de Contas, atento às mudanças e aplicador dos direitos fundamentais, zelando
para que as relações jurídicas não ﬁquem à mercê de
uma perene instabilidade, expressamente previu a prescrição no art. 71 da sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 621/2012), para a qual ﬁxou o prazo de 05 anos,
in verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para a veriﬁcação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas.
Nesse passo, tem-se que a última citação dos responsáveis se consumou em 06/08/2012, quando restou publicado no Diário Oﬁcial do Estado o Edital de Citação n°
020/2012 (às ﬂs. 1330). Tal data tem relevância diante
do que dispõe o § 4º já citado, bem como a teor do que
dispõe o art. 362, IV, do RITCEES, in verbis:
Art. 362. Os prazos referidos neste Regimento são peremptórios e contam-se, independente da ordem sequencial, a partir da data:
(...)

§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.

IV - da publicação de edital no Diário Oﬁcial do Estado ou
outro meio de divulgação oﬁcial do Tribunal;

§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:

cumprimento da citação, quando houver mais de um
responsável. (g.n.).

I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;

Dessa forma, é claro identiﬁcar o decurso de mais de 6
anos desde o último marco interruptivo (art. 71, §4°, I da
LC 621/2012), de modo a se superar, no caso dos autos,
o período legal conferido ao Estado para o exercício de
seu direito punitivo.

II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
www.tce.es.gov.br

VI - da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou da certidão de

Consoante informações contidas nos autos, veriﬁco que
os indícios de irregularidades apontados na Instrução
Técnica Inicial ITI 70/2012 não consideram a possibilidade de imputação de ressarcimento, embora apresentem
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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relevância que se possa substituir em expedição de determinações.
Estabelece o art. 374 do RITCEES que o processo deverá
ser julgado ou apreciado pelo colegiado quando subsistir o dever de ressarcimento. Nesse contexto, tendo em
vista que não ocorreram quaisquer causas interruptivas
ou suspensivas da prescrição após 06/08/2012, e ainda,
não houve constatação de que os indícios de irregularidade inicialmente apontados acarretassem qualquer devolução de recurso público, notadamente, está caracterizada a perda da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas.
Dessa forma, há que se reconhecer que se encontram
envoltos pela prescrição os seguintes apontamentos de
irregularidades, mantidos na ocasião da MT 25/2017:
- 3.1.1 Inclusão de Cláusula Restritiva da Competitividade na Licitação
3.1.1.1. Convite nº 11/2010 – processo nº 9029/10
(item 1.1.1 desta ITC)
3.1.1.2 Tomada de Preços nº 02/2010 – processo
7809/09
- 3.1.2 Adjudicação de Proposta de Preço em Desacordo
com o Edital (item 1.2 desta ITC)
- 3.1.3 Ausência de Documentos em Processo Licitatório (item 1.3 desta ITC)
- 3.1.4 Ausência de Designação de Servidor para Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos (item 1.9 desta ITC)
Não obstante, em que pese o reconhecimento da pretensão sancionatória desta Corte de Contas a respeito
do caso epigrafado, subsiste a atuação ﬁscalizatória no

tocante à adoção de medidas corretivas, na forma do art.
373, §5° do RITCCES, que aqui se traduzem na expedição
de determinações ao atual gestor.
No entanto, embora me ﬁlie ao entendimento ora lançado no sentido de que se impõe a adoção de medidas corretivas, entendo que o teor das determinações sugeridas
visa dar efetividade ao cumprimento da lei pelo gestor,
de modo que tais ajustes, da forma como foram propostos, gerariam a vinculação a um monitoramento desnecessário, razão pela qual entendo ser esta a hipótese de
expedição de recomendações ao responsável de adoção
das medidas sugeridas pela unidade técnica.
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da unidade técnica, ao qual aderiu o representante do Ministério Público Especial de Contas (Pareceres 2309/2014, 1126/2017 e 2019/2018), divergindo das manifestações do corpo técnico (ITC 6289/2013
e MT 25/2017) no que toca às determinações para adotá-las como recomendações, tornando seus conteúdos
partes integrantes deste independente de transcrição, e
VOTO no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em face dos Srs. Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Leonardo Guimarães, Manoel Antonio Silvério, Anne Gouvea
Peçanha, Rosângela de Souza Bueloni, Lucinéia Chaves
Oliveira e Plant Fértil Representações Ltda-ME, de modo
que se impõe a extinção do processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em face dos Srs. Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Leonardo Guimarães, Manoel Antonio Silvério, Anne Gouvea Peçanha,
Rosângela de Souza Bueloni, Lucinéia Chaves Oliveira
e Plant Fértil Representações Ltda-ME, no tocante aos
itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 da MT 25/2017 (respectivamente, “inclusão de cláusula restritiva da competitividade na licitação”, “adjudicação de proposta de preço
em desacordo com o edital”, “ausência de documentos
em processo licitatório” e “ausência de designação de
servidor para acompanhamento e ﬁscalização dos contratos”), extinguindo-se o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, II do CPC;
1.2. Recomendar ao atual Prefeito Municipal de Boa Esperança que:
Estabeleça critérios e procedimentos de formalização e
arquivamento de processos, com observância das exigências legais de tombamento, registro, numeração de
folhas, ordem cronológica de atos, além dos documentos especíﬁcos exigidos pela legislação.
Designe formalmente servidor para atuar como ﬁscal,
em cada contrato administrativo celebrado, com observância do art. 67, parágrafos 1º e 2º da Lei 8666/93.
Abstenha-se de incluir nos editais de licitação cláusulas
contendo exigências que não sejam efetivamente neSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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cessárias à consecução do objeto, preservando assim os
princípios da impessoalidade e da competitividade.
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

Procuradores: MARIANA GOMES AGUIAR (OAB: 22270ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB:
15786- ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB:
15053-ES)

Notas taquigráﬁcas reproduzidas de sustentação oral
produzida na 30ª sessão ordinária da Segunda Câmara,
em 26/08/2015 (ﬂs.297/299);

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2011 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –
ARQUIVAR.

Manifestação Técnica de Defesa MTD 50/2015
(ﬂs.310/323), a qual manifesta-se no sentido de julgar irregulares a presente prestação de contas;

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
de Ordenador da Câmara Municipal de Afonso Cláudio,
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2011, sob a responsabilidade de Nilton Luciano de Oliveira.

ACÓRDÃO TC- 1235/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02208/2012-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
UG: CMAC - Câmara Municipal de Afonso Cláudio
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O processo em questão sofreu os seguintes trâmites e foi
instruído com os seguintes documentos:
Relatório Técnico Contábil RTC 204/2012 (ﬂs. 117/205),
no qual foram apontados indícios de irregularidade;
Instrução Técnica Inicial ITI 488/2012, na qual foi sugerida a citação do responsável;
Decisão Preliminar TC 466/2012, na qual foi determinada a citação do responsável para apresentar razões de
justiﬁcativas no prazo de 30 (trinta) dias;
Justiﬁcativas às ﬂs.227/237;
Instrução Contábil
(ﬂs.241/258);
Instrução Técnica
(ﬂs.260/277);

Conclusiva
Conclusiva

ICC
ITC

131/2013
4501/2013

Parecer do Ministério Público de Contas 752/2014
(ﬂs.280/281);
www.tce.es.gov.br

Documentação
(ﬂs.303/306);

adicionais

à

sustentação

oral

Parecer do Ministério Público de Contas 752/2014
(ﬂs.328/329),
acompanha os termos da MTD 50/2015;
Voto do Relator (ﬂs.333/337), acolheu parcialmente a
defesa do responsável, mantendo a irregularidade apontada, imputando ressarcimento ao erário no valor equivalente de 493,24 VRTE, sugeriu notiﬁcação ao responsável para pagamento do débito no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias;
Decisão – 2ª Câmara 3506/2016-4 (ﬂs.338/341):
Acolher parcialmente as razões de defesa do responsável, mantendo a irregularidade apontada razão do valor
pago ao Presidente da Câmara referente ao mês de janeiro de 2011;
Imputar ressarcimento ao erário no valor equivalente a
493,24 VRTE.
Com fundamento no art. 157 §3º do Regimento Interno, notiﬁcar o responsável para pagamento do débito no
prazo improrrogável de 30 dias para que comprove, perante o Tribunal (art. 146 da LC 621/12), o recolhimento
da referida quantia ao Tesouro Municipal, a qual deverá
ser atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, sob pena de ter suSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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as contas julgadas irregulares, nos termos do artigo 157,
§§2º e 3º do Regimento Interno e artigo 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012;

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

Comprovante de recolhimento ao erário (ﬂs.347/348);

1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual de Ordenador da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, referente ao exercício ﬁnanceiro
de 2011, sob a responsabilidade do Senhor Nilton Luciano de Oliveira, nos termos do art. 157, §4º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dando-lhe a devida
QUITAÇÃO.

Despacho do MPEC determinando ao Executivo Municipal de Afonso Cláudio comprovar autenticidade do documento de recolhimento apresentado pelo responsável
(ﬂ. 351);
Extrato bancário comprovando a autenticidade do documento apresentado (ﬂs.355/356);
Termo de veriﬁcação 42/2017-1 emitido pela Secretaria
do MPEC (ﬂs.358/359), no qual certiﬁca a exatidão da
quantia ressarcida.

1.2 DAR CIÊNCIA ao interessado e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se através do Parecer Ministerial 3124/2017-1, pugnando que
expedida a quitação ao Sr. Nilton Luciano de Oliveira

3. Data da Sessão: 12/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Após, vieram-me os autos para manifestação.
CONCLUSÃO
Pelos motivos acima expostos e tendo em vista que o
responsável cumpriu tempestivamente o ressarcimento
ao erário, acompanho o mesmo entendimento trazido
aos autos pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

2. Unânime.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1236/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05377/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: HDS - Hospital Doutor Dório Silva
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR
– ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Hospital Doutor Dório Silva, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade da senhora Sônia
Maria Dalmolim de Souza.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico 1026/2017 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela
citação da responsável, para apresentação de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3 –Não apresentação do Relatório de Controle Interno pela
Unidade Executora de Controle Interno do HDS

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 1507/2017, propiciou a
citação da responsável para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1876/2017).
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Regularmente convocada (termo de citação 2160/2017),
a responsável não apresentou as razões de justiﬁcativas, sendo considerada revel, conforme Despacho
27560/2018.

1026/2017 resultando na citação da responsável com relação ao seguinte item:

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2626/2018,
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2016
do Hospital Doutor Dório Silva sejam julgadas Regulares
com Ressalvas com relação à Senhora Sônia Maria Dalmolim de Souza, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/201, sugerindo ainda determinar ao
Hospital Doutor Dório Silva, na pessoa de seu atual gestor que adote as medidas administrativas objetivando a apresentação, nas próximas prestações de contas,
de Relatório e Parecer do Controle Interno, conforme
art. 82, §2°, da Lei Complementar 621/2016, art. 105,
§4°, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC
261/2012, Decreto 4.131/2017, Instrução Normativa TC
43/2017.

Base Legal: IN TC 34/2015, Portaria SECONT 009R/2017

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor Dório Silva, ora em discussão, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Sônia Maria Dalmolim de Souza, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico

3.3 –Não apresentação do Relatório de Controle Interno pela Unidade Executora de Controle Interno do HDS
Segundo o Relatório Técnico:
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido na IN 34/2015, vimos que não consta o relatório da unidade executora de Controle Interno, mas somente o relatório de Atividade da SECONT nº
060/2016, referente às auditorias realizadas no Hospital
Dório Silva e observações quanto ao termo de notiﬁcação 897/2016 do TCEES, Acordão TC 278/2016 que recomendava providencias quanto às divergências existente entre contabilidade e controle de almoxarifado, bens
móveis e imóveis de todos os Òrgãos do Poder Executivo, pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência. Assim sugere-se a citação de o gestor para que justiﬁque o não envio do relatório de controle interno nos
moldes da IN TC 34/2015.
A Senhora Sônia Maria Dalmolim de Souza teve sua revelia decretada através do Despacho 27560/2018 do Relator João Luiz Cotta Lovatti, tendo em vista que o Termo de Citação 2160/2017 foi recebido pela mesma, conforme consta na certidão n 393/2018, e não apresentou resposta, segundo informação do NCD, despacho
21985/2018.
Diante da ausência de justiﬁcativas, a Instrução Técnica
Conclusiva 2626/2017 sugeriu que este item seja considerado irregular. Considerando que se trata de irregularidade de natureza moderada, opinou no sentido de
que sejam julgadas Regulares com ressalva as presentes
www.tce.es.gov.br

contas, devendo ser expedida determinação ao Hospital Doutor Dório Silva, na pessoa de seu atual gestor que
adote as medidas administrativas objetivando a apresentação, nas próximas prestações de contas, de Relatório e Parecer do Controle Interno, conforme art. 82, §2°,
da Lei Complementar 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2012,
Decreto 4.131/2017, Instrução Normativa TC 43/2017
Ratiﬁcando manifestação técnica conclusiva pela regularidade com ressalva das presentes contas, encampa o
Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC 875/2018.
III. CONCLUSÃO
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perﬁlho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor Dório Silva sob o aspecto
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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técnico-contábil, referente ao exercício ﬁnanceiro de
2016, sob responsabilidade da Senhora SÔNIA MARIA
DALMOLIM DE SOUZA nos termos do art. 84, inciso II da
Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO à responsável nos termos do art. 86 do dispositivo
legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
3.3 – Não apresentação do Relatório de Controle Interno pela Unidade Executora de Controle Interno do HDS
Base Legal: IN TC 34/2015, Portaria SECONT 009R/2017
1.2. DETERMINAR ao atual gestor, ou a quem lhe suceder, que:
1.2.1. Adote as medidas administrativas objetivando a
apresentação, nas próximas prestações de contas, de Relatório e Parecer do Controle Interno, conforme art. 82,
§2°, da Lei Complementar 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2012,
Decreto 4.131/2017, Instrução Normativa TC 43/2017

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1237/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05565/2017-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

2. Unânime.

Responsável: DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO

3. Data da Sessão: 12/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO VARGEM ALTA – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
– REGULAR - RECOMENDAÇÕES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo e Domingos Augusto
Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO

ponsabilidade do Senhor Deoclacino de Souza Cardoso
Netto.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 1083/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos
3.4.1.1 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e registros
contábeis.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1551/2017, propiciaram a citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1997/2017-7).
Regularmente convocado (Termo de Citação 2586/2017),
o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justiﬁcativas e documentos comprobatórios.

RELATÓRIO

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2555/20182, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem
Alta sejam julgadas Regulares, na forma do artigo 84, I
da Lei Complementar nº 621/2012.

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a res-

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULA-

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:

www.tce.es.gov.br
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RIDADE da presente prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta, ora em discussão,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Senhor Deoclacino de Souza Cardoso Netto, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados
no Relatório Técnico 1083/2017 resultando na citação do
responsável com relação aos seguintes itens:
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos
Base Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar 621/2012,
art. 105, §4°, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 261/2013, Tabela 7, Anexo II, da Instrução
Normativa TC 34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC 40/2016
3.4.1.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento
e registros contábeis
Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991
Quanto ao ITEM 3.4.1.1, o Relatório Técnico 1083/2017,
no que tange às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte patronal), veriﬁcou que os valores liquidados e
pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício de
2016, representaram 85,34% e 85,34%, respectivamente, dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justiﬁcativas, para ﬁns de análise das contas.

A tabela 15 do RTC apresentou o seguinte cálculo, onde
constatou divergência:
Tabela 15 Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora
Em R$ 1,00
Tabela
Fonte: Processo TC 05565/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016
O responsável anexou ao processo, conforme peça complementar 8482/2018, o resumo da folha de pagamento para que fossem recalculados os valores de contribuições patronais e, assim, justiﬁcou:
Em relação ao Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS, (Parte Patronal), constatamos que ocorreu um
equivoco na transmissão dos arquivos, sendo assim encaminhamos um relatório(anexo_ a presente), que é o
Resumo Anual da Folha de Pagamento, que em seu totalizador é o mesmo valor que foi empenhado , apenas
nas últimas casas decimais tem uma diferença de R.$
0,02(zero virgula zero dois centavos) que trata-se, de formula de tabelas de cálculos utilizadas, para apuração dos
referidos resultados. ·
É importante ressaltar que não temos nenhum valor a recolher para o Instituto de Previdência Municipal (IPREV
A), sanando assim as duvidas apuradas, conforme demonstramos na tabela abaixo.
Tabela
*OBS.: a diferença de (R0,02) são aproximações de formulas de cálculos utilizadas pelos sistemas de apuração
de resultados.
Por todo o exposto entendemos satisfatoriamente justiﬁcadas as supostas irregularidades apontadas, razão pewww.tce.es.gov.br

la qual requeremos desse Egrégio Tribunal se designe receber a presente manifestação declarando-as SANADAS
para todos os efeitos.
Ao ser realizado o recálculo da tabela 15, não foi apurada divergência entre os valores de registro contábil e o
valor da folha de pagamento, conforme abaixo exposto:
Tabela 15- Recalculo Contribuições Previdenciárias –
Unidade Gestora
Em R$ 1,00
Tabela
Fonte: Processo TC 05565/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016
Posto isto, entendeu a área técnica pelo afastamento da
presente irregularidade.
No que concerne ao ITEM 3.3.1, segundo RT 1083/2017:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo I da Instrução Normativa
34/2015, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, veriﬁcou-se a existência do Relatório de
Controle Interno – RELUCI, com a seguinte conclusão:
Examinamos a documentação do PCA do ano de 2016,
que presta contas anual, elaborada sob a responsabilidade do Sr. Deoclacino de Souza Cardoso, Diretor do SAAE
– Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de
Vargem Alta-ES, relativa ao exercício de 2016, com objetivo de:
I – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia, eﬁciência e economicidade da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgão se entidades da administração estadual e municipal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame, representam adequadamente, com ressalva, a prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na
gestão dos recursos públicos.
4.1 Ressalvas:
Ressalvamos que nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis, se restringem à composição das presentes,
não se constituindo em juízo de valor quanto à adequação dos registros contábeis. [grifo nosso]
Vê-se que o relatório encaminhado é inconcluso acerca
das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a composição das peças da prestação de
contas anual.
O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados
em atos normativos do Tribunal de Contas.
O Anexo II, Tabela 7 da Instrução Normativa 34/2015, vigente à época do encaminhamento destas contas, estabeleceu os requisitos mínimos a serem observados no

Relatório e Parecer do Controle Interno, acerca das contas dos administradores e demais responsáveis de despesas municipais, o que se constata não atendido pelo
relatório encaminhado na presente prestação de contas.
O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso
(Arquivo PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo e sem atender aos requisitos mínimos estabelecidos no Anexo II, Tabela 7 da Instrução Normativa TC
34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC 40/2016.
Assim, levando em consideração que a metodologia utilizada não avaliou os pontos de controle, nem tampouco, informou o motivo pelo qual não foi realizado, veriﬁca-se que o gestor não atendeu o normativo em questão.
O responsável apresentou justiﬁcativas alegando que o
relatório e parecer do controle interno foi enviado pela Controladoria Municipal, sendo de responsabilidade
dela o envio das informações. Ele, enquanto ordenador,
não tinha gerência sobre o Controle Interno, ressalva as
demonstrações contábeis.
Da análise das justiﬁcativas, a área técnica assim entendeu:
O responsável foi citado para esclarecer o motivo pelo
qual o relatório e parecer do controle interno foi encaminhado ao TCEES de forma inconclusiva acerca das contas da unidade gestora. Em sua defesa, foi argumentado
que o relatório foi emitido pela Controladoria Municipal,
a qual não está sob a sua responsabilidade.
Dando seguimento a análise, observou-se que muitas
unidades gestoras ou autarquias com autonomia administrativa e ﬁnanceira não conseguiram implantar um
controle interno próprio. No caso em questão, o SAAE
www.tce.es.gov.br

até poderia implantar, mas fez opção de utilizar o Controle Interno do Município, fato esse que pode ser constatado quando se veriﬁca que o RELUCI foi assinado pelo
Controlador Interno do Município, Sr. José Otávio Altoé,
e pelo Ordenador de despesas do exercício de 2017, Sr.
Sérgio Luiz Salles, como segue:
Figura
O gestor, Sr. Deocliciano de Sousa Cardoso Netto tomou ciência em 31/12/2016, conforme assinatura formal constante no RELUCI.pdf, data de encerramento
de sua gestão, e o documento foi assinado digitalmente em 15/03/2017 pelo ordenador do exercício seguinte
(2017), Sr. Sérgio Luiz Salles, que realizou o encaminhamento do documento ao TCEES. Assim, pode se observado que o responsável não teve tempo hábil para tomar
providências dos ajustes necessários a serem realizados,
haja vista ter tomado conhecimento da opinião do Controle Interno do município na data de 31/12/2016, e, em
seguida, não ser mais o responsável pela unidade gestora.
Assiste razão ao gestor responsável pelas contas de
2016, Sr. Deocliciano de Sousa Cardoso Netto, pois não
estava mais na gestão quando do vencimento da obrigação de encaminhar ao Controle Interno as demonstrações ﬁnanceiras desta unidade gestora relativas ao exercício de 2016, não cabendo a ele a gestão acerca dos fatos levantados. Nesse sentido sugere-se o afastamento
da irregularidade apontada.
Entretanto ressalte-se que a responsabilidade primária
pela prestação de contas é do ordenador de despesas,
não importando para tal as atribuições de terceiros envolvidos no processo de prestação de contas da entidade, cabendo a ele fazer gestão junto aos órgãos envolSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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vidos para garantir que a conta da unidade sob sua responsabilidade chegue ao Tribunal no prazo estabelecido. Nesse sentido, sugere-se emitir recomendação esta Unidade Gestora, na pessoa de seu atual gestor, para
que nas futuras prestações de contas, adote as medidas
administrativas necessárias junto aos envolvidos no processo de prestação de contas, visando garantir a tempestividade e a totalidade da documentação exigida, sob pena de aplicação das penalidades previstas.

monial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
na ITC 2555/2018-2 pela regularidade da presente prestação de contas, sendo acompanhada pelo Ministério
Público de Contas que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.

Assim, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas, entendo a manutenção da irregularidade apontada, entretanto, por se tratar de falha sem gravidade suﬁciente para comprometer a gestão dos responsáveis arrolados nas presentes Contas, e
tendo em vista a criação da Lei Complementar 856/2017
que dispõe sobre a reorganização do controle interno no
Estado do Espírito Santo, sendo suﬁciente expedição de
determinação.

A despeito disso, é relevante observar que a irregularidade constante no ITEM 3.3.1 do RT 1083/2017 dos presentes autos já foi objeto de análise em diversos processos, notadamente nos TC’s 4978/2016- Acórdão TC
170/2018- Segunda Câmara e 6866/2016- Acórdão TC
275/2018- Segunda Câmara, ambos foram julgados regulares com ressalva.
O critério empregado na aprovação das contas com ressalva naqueles processos é consentâneo com a exegese
extraída dos incisos I e II, do item 5, do Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013, na qual o parecer conclusivo
emitido pela unidade executora do controle interno sobre as prestações de contas anuais dos responsáveis pela
gestão de recursos públicos municipais e estaduais submetidas ao julgamento desta Corte de Contas tem por
objetivo, além de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, comprovar a legalidade e
avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia, eﬁciência e economicidade da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patri-

Trata-se portanto, de exigência vinculada ao ato de prestação de contas, nos termos do art. 82, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sendo regrado por atos
normativos do TCEES, em especial a Instrução Normativa
28/2013 que dispõe expressamente sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do referido parecer conclusivo.

III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2555/2018-2,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto
parcialmente os fundamentos e conclusões explicitados
pelo corpo técnico.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta, sob responsabilidade do Senhor Deoclacino de
Souza Cardoso Netto, relativas ao exercício ﬁnanceiro de
2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art.
84, inciso lI, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo
art. 86 da mesma lei, tendo em vista o reconhecimento
da impropriedade descrita abaixo:
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos
Base Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar 621/2012,
art. 105, §4°, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 261/2013, Tabela 7, Anexo II, da Instrução
Normativa TC 34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC 40/2016
2- DETERMINAR ao atual gestor do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Vargem Alta, ou quem venha a sucedê-lo que adote as medidas administrativas necessárias
e suﬁcientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e
Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82,
§2º da Lei Complementar 621/2012 c/com artigo 135,
§4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os
requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
VOTO VOGAL DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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RELATÓRIO

É o relatório. Passo a fundamentar.

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto Vargem Alta - SAAE, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Deoclacino de Souza Cardoso Netto.

FUNDAMENTAÇÃO

Através de Relatório Técnico RT 1083/2017-1 e Instrução
Técnica Inicial ITI 1551/2017-4, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas opinou pela citação
do responsável, em razão das seguintes irregularidades
apontadas:
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos
mínimos estabelecidos.
3.4.1.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis.
Em Decisão Monocrática 1997/2017-7, foi determinada
a citação do Sr. Deoclacino de Souza Cardoso Netto, para que apresentasse seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, o que foi atendido tempestivamente em 05/06/2018, através de Defesa/Justiﬁcativa
642/2018-4 e Peça Complementar 8482/2018-8.
Ato sequente, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, através de Instrução Técnica
Conclusiva ITC 255/2018-2, opinou pela regularidade das
contas do Sr. Deoclacino de Souza Cardoso Netto, bem
como, a expedição de determinação ao atual gestor da
Procuradoria Geral de Aracruz.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 3340/2018-2, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas por meio do sistema CidadES
em 31 de março de 2017, ou seja, tempestivamente, nos
termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Indispensável para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
www.tce.es.gov.br

Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pela Área Técnica:
Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos (Item 3.3.1 do RT 1083/2017-1).
Base Legal: Art. 82, §2º, da Lei Complementar 621/2012;
artigo 105, §4º, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 261/2013; Tabela 7, Anexo II, da Instrução
Normativa TC 34/2015, alterado pela Instrução Normativa TC 40/2016.
A SecexContas constatou ter o responsável encaminhado o Relatório de Controle Interno – RELUCI ainda que
inconcluso acerca das contas da Unidade Gestora (emitindo apenas informação sobre a composição das peças
da Prestação de Contas Anual), o que afronta os requisitos mínimos estabelecidos no Anexo II da Tabela 7 da IN
TC 34/2015, alterada pela IN TC 40/2016.
O responsável alegou em suas justiﬁcativas que o Relatório e Parecer do Controle Interno foi enviado pela Controladoria Municipal, e é de sua responsabilidade o envio das informações contidas nele. Acrescenta que enquanto ordenador, não tem ingerência sobre o Controle Interno.
Após compulsar as alegações de defesa apresentadas, o
NCE opinou pelo afastamento desta irregularidade, haja
vista que o responsável não estava mais na gestão quando do vencimento da obrigação de encaminhar ao Controle Interno as demonstrações ﬁnanceiras da Unidade
Gestora relativas ao exercício de 2016, não cabendo a
ele a gestão acerca dos fatos levantados.
Ademais, sugeriu o Corpo Técnico que se emitisse recomendação ao atual responsável da Unidade Gestora, paSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ra que nas futuras prestações de Contas, adote as medidas administrativas necessárias junto aos envolvidos no
processo de prestação de contas, visando garantir a tempestividade e a totalidade da documentação exigida.
A Instrução Normativa 34/2015 exigiu o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, com a avaliação
dos pontos de controle por amostragem, devendo ser
utilizadas as técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.
É possível veriﬁcar que o responsável tomou ciência da
opinião do Controle Interno Municipal em 31/12/2016,
conforme assinatura constante do arquivo RELUCI. Nessa senda, percebe-se que o responsável não teria tempo
hábil a realizar os ajustes necessários, uma vez se tratar
da data de encerramento de sua gestão.
Cabe destacar que o ordenador de despesas possui responsabilidade primária pela prestação de contas, devendo realizar a gestão junto aos órgãos envolvidos para garantir que a conta da unidade sob sua responsabilidade
chegue a este Tribunal dentro do prazo estabelecido.

quidados e pagos pela Unidade Gestora representaram
85,34% e 85,34%, respectivamente, dos valores devidos,
sendo considerados como passíveis de justiﬁcativas.

bil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

Asseverou o responsável que teria ocorrido um equívoco na transmissão dos arquivos. Assim, acosta aos autos
novo “Resumo Anual da Folha de Pagamento”, tendo seu
totalizador o mesmo valor que foi empenhado, e nas últimas casas decimais há diferença de R$ 0,02 (dois centavos) que diz respeito às aproximações de fórmulas de
cálculos utilizadas pelos sistemas de apuração dos referidos resultados. Alegou não haver qualquer valor a recolher para o Instituto de Previdência Municipal (IPREVA).

(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.

O NCE opinou pelo afastamento da irregularidade em
análise, por não ter sido apurada divergência entre os
valores de registro contábil e o valor da folha de pagamento, constando o registro de contribuições previdenciárias patronais no valor de R$ 75.287,19.

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

Diante do exposto, acompanhando o posicionamento
técnico, entendo por afastar o indício de irregularidade.

Ante o exposto, anuindo ao posicionamento técnico,
afasto o presente indício de irregularidade, determinando ainda a expedição de recomendação à Unidade Gestora, para que adote todas as medidas administrativas
cabíveis, no sentido de garantir o envio completo e tempestivo das futuras prestações de contas, sob pena de
aplicação das penalidades previstas.

Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:

Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis (Item 3.4.1.1 do RT 1083/2017-1).

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

Quanto às contribuições previdenciárias do RPPS (parte patronal), a SecexContas averiguou que os valores li-

[...]
4. São características do registro e da informação contáwww.tce.es.gov.br

[...]

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

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
exarado pela Área Técnica, VOTO por que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Julgar REGULARES as contas do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Vargem Alta, relativas ao exercício de
2016, sob responsabilidade do Sr. Deoclacino de Souza
Cardoso Netto, nos termos do inciso I, do artigo 84, da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;
Recomendar à Procuradoria Geral de Aracruz, na pessoa
de seu atual gestor, que nas futuras prestações de contas, adote as medidas administrativas necessárias junto
aos envolvidos no processo de prestação de contas, visando garantir a tempestividade e a totalidade da documentação exigida, sob pena de aplicação das penalidades previstas;
Dar ciência aos interessados;
Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
ACÓRDÃO TC- 1237/2018 – SEGUNDA CÂMARA
1. ACÓRDÃO

de contas, adote as medidas administrativas necessárias
junto aos envolvidos no processo de prestação de contas, visando garantir a tempestividade e a totalidade da
documentação exigida, sob pena de aplicação das penalidades previstas;
. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto vogal do conselheiro Domingos Augusto Taufner. Vencido o relator, conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, que propôs voto por julgar regular com ressalva, quitação e expedição de
determinação.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

1.1. Julgar REGULARES as contas do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Vargem Alta, relativas ao exercício
de 2016, sob responsabilidade do Sr. Deoclacino de Souza Cardoso Netto, nos termos do inciso I, do artigo 84, da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 12/09/2018

1.2. Recomendar à Procuradoria Geral de Aracruz, na
pessoa de seu atual gestor, que nas futuras prestações

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas, em:

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1238/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo:

07686/2017-7

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UGs: CAPAAC - Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre Campos, CPF -Hospital Pedro
Fontes, CREFES - Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, HAB - Hospital Adauto Botelho, HABF - Hospital Antônio Bezerra de Farias, HDRC – Hospital
Doutora Rita de Cássia, HDS - Hospital Doutor Dório Silva, HIMABA - Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernadino
Alves, HINSG - Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória,
HJSN – Hospital Doutor João Dos Santos Neves, HMSA
- Hospital e Maternidade Silvio Avidos, HRAS – Hospital
Doutor Roberto Arnizaut Silvares, HSJC - Hospital São José do Calçado, HSL - Hospital São Lucas, UIJM - Unidade
Integrada de Jerônimo Monteiro
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA
SAUDE
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – NOTIFICAR – ENCAMINHAR – ARQUIVAR
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Trata-se de Auditoria de Conformidade realizada no Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo,
Hospital Antônio Bezerra de Farias, Hospital Doutor Dório Silva, Hospital e Maternidade Sílvio Avidos e Hospital
Doutor Roberto Arnizaut Silvares, no período compreendido entre 02/10/2017 e 20/12/2017, para veriﬁcar
a exatidão dos atos de gestão praticados pelos gestores
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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das unidades hospitalares do Estado do Espírito Santo na
aquisição de órteses, próteses e materiais especiais.
Em decorrência da investigação das questões apresentadas na seção 1.3 do Relatório de Auditoria 68/2017, foram obtidos os achados a seguir descritos:
A1(Q2) - Os hospitais não realizaram estudos prévios para deﬁnição do modelo de aquisições de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) por credenciamento,
considerando a obrigatoriedade de contratação mediante processo de licitação pública e a necessidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.
A2(Q3) - Os editais dos pregões 1/2015 e 50/2016, para
registro de preços de OPME, realizados pelo HMSA, previram a adjudicação por lote de produtos e não por item.
A3(Q1) - Os processos administrativos do Crefes não
apresentam a relação dos usuários contemplados com
os materiais de distribuição gratuita.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalização do Estado elaborou o Relatório de Auditoria 68/2017 propondo
diversas determinações, conforme abaixo descrito:
5- Propostas de encaminhamento
Considerando o exposto, a equipe de ﬁscalização propõe
ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo os seguintes encaminhamentos.
5.1 Determinação ao órgão/entidade (art. 207, IV c.c.
art. 329, §7º, do RITCEES)
Ao responsável pelo Crefes, ou a quem lhe suceder, para
que, simultaneamente à aquisição de OPMEs pelo modelo de credenciamento de empresas (inexigibilidade),
considerando a obrigatoriedade de contratação mediante processo de licitação pública e a necessidade de sele-

cionar a proposta mais vantajosa para a Administração,
no prazo máximo de três meses, realize estudos técnicos
objetivos para justiﬁcar a adoção deste modelo de aquisições, contemplando os custos diretos e indiretos com
as cirurgias ortopédicas, e ainda que avalie a vantagem
econômica de adesão às atas de registro de preços vigentes para aquisição de OPMEs.
Tabela
Ao responsável pelo HABF, ou a quem lhe suceder, para
que, simultaneamente à aquisição de OPMEs pelo modelo de credenciamento de empresas (inexigibilidade),
considerando a obrigatoriedade de contratação mediante processo de licitação pública e a necessidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,
no prazo máximo de três meses, realize estudos técnicos
objetivos para justiﬁcar a adoção deste modelo de aquisições, contemplando os custos diretos e indiretos com
as cirurgias ortopédicas, e ainda que avalie a vantagem
econômica de adesão às atas de registro de preços vigentes para aquisição de OPMEs.
Tabela
Ao responsável pelo HMSA, ou a quem lhe suceder, para que, por ocasião das próximas licitações, subdivida os
itens em quantos lotes se comprovarem técnica e economicamente viáveis, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade sem perda da economia de escala.
Tabela
Ao responsável pelo Crefes, ou a quem lhe suceder, para que imediatamente passe a incluir, nos autos dos processos de aquisição de materiais de distribuição gratuita (OPMEs auxiliares de locomoção), a relação inicial dos
www.tce.es.gov.br

usuários a serem contemplados (“demanda reprimida”)
e a relação dos usuários efetivamente contemplados
(“demanda atendida”), por ordem de fornecimento de
materiais e com a assinatura dos recebedores.
Tabela
Ao responsável pelo Crefes, ou a quem lhe suceder, para
que, no prazo máximo de três meses, promova a divulgação da relação dos usuários efetivamente contemplados com OPMEs (aparelhos auditivos e auxiliares de locomoção) em sítios oﬁciais da rede mundial de computadores (internet), nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei Estadual 9.871/2012.
Tabela
Após, foram os autos encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1927/2018, asseverando que “a equipe de auditoria sugere a realização de
determinação, contudo, sem apontar os elementos necessários previstos no item 11.8 do Manual de Auditoria
de Conformidade, razão pela qual, “tendo em vista que
os achados não consubstanciam gravidade ao ponto de
demandar a confecção de uma instrução técnica inicial”,
seria inviável “se promover uma determinação monitorável”, sugerindo ao Conselheiro Relator que expeça uma
recomendação, nos termos da proposta de encaminhamento prevista na Relatório de Auditoria 68/2017.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, divergiu da proposta contida na ITC 1927/2018, de tão somente expedir recomendações, anuindo a sugestão do Relatório de Auditoria de expedir determinações.
Aﬁrmou ainda o representante do Ministério Público:
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Ora, o item 11.8 do Manual de Auditoria de Conformidade, utilizado como fundamento na ITC, em nada se refere a determinações. Senão vejamos:
[...] sempre que o achado se constituir em irregularidade, devem ser consignadas como propostas de encaminhamento as medidas destinadas a estabelecer o contraditório dos responsáveis e dos interessados para averiguar se cabe aplicação de sanções.
Assim, na matriz de responsabilização, as propostas de
encaminhamento poderão ser cumulativas e podem ser
assim classiﬁcadas:
a. Imputação de débito;
b. Sanção (multa, inabilitação, etc.);
c. Afastamento do cargo;
d. Não imputação de sanção ou débito;
e. Encaminhamento para autoridade competente;

– no que se refere à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração – e o princípio da publicidade –
previsto no art. 37 da CF, no art. 32 da CE e na Lei Estadual 9.871/2012 –, consoante consignado no item 2 do
RA-O 68/2017.
Tamanha a importância das determinações que, nos termos do art. 389, VII, do RITCEES, o Tribunal poderá aplicar multa por reincidência no seu descumprimento, previsão inexistente para as recomendações.
Destarte, o caso em exame, trata-se de hipótese que demanda a expedição de determinação.
Isto posto, o Ministério Público de Contas, com alicerce
no artigo 329, §7º, 2ª parte, do RITCEES – citado como
fundamento no Relatório de Auditoria 68/2017 –, pugna pela expedição das determinações nos exatos termos
da proposta de encaminhamento prevista no RAO.

g. Conversão dos autos em Tomada de Contas Especial,
nos casos de imputação de débito e aplicação de multa
proporcional ao débito.

Assim, diante da exposição apresentada, acompanhando o Parecer do Ministério Público de Contas 2398/2018,
alinho-me às conclusões do Relatório de Auditoria
68/2017, pugnando pela expedição de determinações
nos exatos termos da proposta de encaminhamento prevista no RAO.

Por sua vez, o artigo 329, §7º, do RITCEES estabelece que
“em todas as hipóteses, o Tribunal poderá expedir [...]
determinações [...]”.

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

Nesse ponto, cumpre destacar que as recomendações
são expedidas tão somente “com o objetivo de contribuir para as boas práticas administrativas dos órgãos
e entidades jurisdicionados”. Já as determinações são
expedidas para o exato cumprimento da lei” (art. 329,
§7º, do RITCEES), e, nos presentes autos, há necessidade
de que as unidades hospitalares cumpram a Lei 8666/93

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

f. Instauração de Tomada de Contas Especial, quando
não quantiﬁcado o débito;

Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
www.tce.es.gov.br

razões expostas pelo Relator, em:
1.1 NOTIFICAR os responsáveis abaixo, para que cumpram as DETERMINAÇÕES impostas, nos termos do art.
207, IV c/c 329, § 7º do RITCEES:
Ao responsável pelo Crefes, ou a quem lhe suceder, para
que, simultaneamente à aquisição de OPMEs pelo modelo de credenciamento de empresas (inexigibilidade),
considerando a obrigatoriedade de contratação mediante processo de licitação pública e a necessidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,
no prazo máximo de três meses, realize estudos técnicos
objetivos para justiﬁcar a adoção deste modelo de aquisições, contemplando os custos diretos e indiretos com
as cirurgias ortopédicas, e ainda que avalie a vantagem
econômica de adesão às atas de registro de preços vigentes para aquisição de OPMEs:
Tabela
Ao responsável pelo Hospital Antônio Bezerra de Farias,
ou a quem lhe suceder, para que, simultaneamente à
aquisição de OPMEs pelo modelo de credenciamento de
empresas (inexigibilidade), considerando a obrigatoriedade de contratação mediante processo de licitação pública e a necessidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, no prazo máximo de três
meses, realize estudos técnicos objetivos para justiﬁcar
a adoção deste modelo de aquisições, contemplando os
custos diretos e indiretos com as cirurgias ortopédicas,
e ainda que avalie a vantagem econômica de adesão às
atas de registro de preços vigentes para aquisição de OPMEs.
Tabela
Ao responsável pelo Hospital e Maternidade Sílvio AviSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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dos, ou a quem lhe suceder, para que, por ocasião das
próximas licitações, subdivida os itens em quantos lotes se comprovarem técnica e economicamente viáveis,
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade
sem perda da economia de escala.
Tabela
Ao responsável pelo Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, ou a quem lhe suceder, para que
imediatamente passe a incluir, nos autos dos processos
de aquisição de materiais de distribuição gratuita (OPMEs auxiliares de locomoção), a relação inicial dos usuários a serem contemplados (“demanda reprimida”) e a
relação dos usuários efetivamente contemplados (“demanda atendida”), por ordem de fornecimento de materiais e com a assinatura dos recebedores.
Tabela
Ao responsável pelo Centro de Reabilitação Física do
Estado do Espírito Santo, ou a quem lhe suceder, para
que, no prazo máximo de três meses, promova a divulgação da relação dos usuários efetivamente contemplados com OPMEs (aparelhos auditivos e auxiliares de locomoção) em sítios oﬁciais da rede mundial de computadores (internet), nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei Estadual 9.871/2012.
Tabela
1.2 ENCAMINHAR cópia do Relatório de Auditoria
68/2017 a todos os notiﬁcados.
1.3 ARQUIVAR, nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES.
2. Unânime.

3. Data da Sessão: 12/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo e Domingos Augusto
Taufner.

PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-098/2018 – SEGUNDA CÂMARA

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (rela-

Processo: 05133/2017-8

tor).

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br

UG: PMGL - Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: PAULO CEZAR CORADINI, GERALDO LOSS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016
– PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG – PARECER PRÉVIO: RECOMENDAR APROVAÇÃO COM RESSALVAS - DETERMINAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual (Prefeito), pertencente à Prefeitura Municipal de Governador Lindemberg, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Cézar Coradini.
A Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 89/2018 pugnou pela
necessidade de citação dos Srs. Geraldo Loss e Paulo Cezar Coradini para que, no prazo estipulado, apresentasSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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sem as razões de justiﬁcativas, bem como documentos,
individual ou coletivamente, que entendessem necessários para o esclarecimento dos achados.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram defesa escrita e documentos, desta feita, ao cotejar os fatos narrados na Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 89/2018
com as justiﬁcativas apresentadas, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 2286/2018.
Ato contínuo, foram os autos submetidos ao Ministério
Público Especial de Contas que elaborou o parecer ministerial 2629/2018, oportunidade em que anuiu com a
fundamentação constante da ITC2286/2018, bem como
teceu argumentos adicionais.
Por ﬁm, vieram os autos ao gabinete do Relator para elaboração de voto.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Do teor da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
2286/2018 colhe-se que, após análise das justiﬁcativas
apresentadas, foram afastadas as seguintes irregularidades:
Descumprimento do prazo de envio da prestação de contas anual (item 2.1 do RT 39/2018-6); Abertura de créditos adicionais em montante superior ao autorizado em lei
(item 4.1.1 do RT 39/2018-6); Não conformidade entre o
somatório dos termos de disponibilidades da prefeitura,
câmara e serviço autônomo de água e esgoto, e o montante evidenciado no termo de disponibilidade consolidado (item 5.1 do RT 39/2018-6); Não conformidade entre o termo de disponibilidade consolidado e o montante
evidenciado no balanço ﬁnanceiro e patrimonial consolidados (item 5.2 do RT 39/2018-6); Não conformidade no

saldo da dívida ﬂutuante entre o anexo 17 e o demonstrativo de restos a pagar (item 6.1 do RT 39/2018-6); Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas
no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado
(item 6.2 do RT 39/2018-6); Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro em diversas fontes de recursos evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 6.3 do RT 39/2018-6);
Divergência entre o demonstrativo das variações patrimoniais e o balanço patrimonial em relação ao resultado
patrimonial (item 12.1.9 do RT 39/2018-6); Divergência
entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores (item 12.1.10 do RT 39/2018-6); As despesas foram
executadas em valor superior às receitas realizadas (item
12.1.13 do RT 39/2018-6).
Desse modo, subsistiu a seguinte irregularidade:
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (item 4.2.1 do RT 39/2018-6).
Com relação ao não cumprimento das metas de resultado primário e nominal, a defesa apresenta entendimento exarado por esta Corte de Contas, Parecer Prévio TC
058/2017, quando da análise da PCA da PM de Cariacica,
que em caso similar deixou de cumprir as metas de resultado primário e nominal, uma vez que não possua dívida
liquida consolidada, e o indicativo fora afastado.
Compulsando os documentos apresentados, veriﬁca-se que, realmente, nos últimos três exercícios o município não possuiu dívida consolidada líquida, conforme
demonstrado:
Tabela
Da análise da tabela acima veriﬁca-se que o município
não possuiu dívida consolidada líquida nos exercícios dewww.tce.es.gov.br

monstrados, logo, conclui-se que não havia necessidade de o município ter estabelecido metas de resultado
primário e nominal nas Leis de Diretrizes Orçamentárias,
visto que o objetivo central dessas metas é a redução do
endividamento ﬁscal líquido e, conforme demonstrado,
o município não o possui.
Entretanto, observa-se que, quando da elaboração das
Leis de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo poderia ter estabelecido meta igual a zero, uma vez que
não havia dívida a ser reduzida, porém, após feito o planejamento necessário foram estabelecidas metas a serem cumpridas.
Assim, tendo sido 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 com o
escopo de alterar tais valores, e não apenas ignorá-las e
alegar que não havia necessidade de cumpri-las.
Pelo exposto, mantenho o presente indicativo de irregularidade, todavia, passível de ressalva, visto que o
não atingimento das metas não causou prejuízo ao equilíbrio das contas públicas do município.
Sendo assim, determino 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. Este é
o único ponto de divergência, eis que a área técnica sugeriu a expedição de recomendação.
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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Além disso, não obstante ter sido afastada a irregularidade: “ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial
consolidado (item 6.2 do RT 39/2018-6)”, é essencial determinar ao atual gestor que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do
Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).
De igual modo, muito embora tenha sido afastada a irregularidade “divergência entre o demonstrativo das variações patrimoniais e o balanço patrimonial em relação
ao resultado patrimonial (item 12.1.9 do RT 39/20186)”, cumpre determinar ao atual gestor que proceda a
realização dos ajustes necessários no exercício corrente,
além disso, tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a ser encaminhadas juntamente com a Prestação de Contas Anual de 2018.
Ante todo o exposto, anuindo parcialmente com o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. EMITIR Parecer Prévio recomendando a aprovação
com ressalva da prestação de contas anual do Sr. Pau-

lo Cézar Coradini, prefeito do município de Governador
Lindemberg, no exercício de 2016, nos termos do inciso
II, do artigo 80, da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 86, do mesmo diploma legal;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que proceda com a realização dos ajustes necessários no exercício corrente,
conforme apontado no item 2.9 desta instrução, além
disso, tais ajustes deverão constar detalhadamente em
notas explicativas, a ser encaminhadas juntamente com
a Prestação de Contas Anual de 2018;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas
de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos
termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional);
1.4. 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;
1.5. CIENTIFICAR o interessado;
1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC-099/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05139/2017-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GOVERNO - JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA – RECOMENDAR – DETERMINAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do Município de Ibiraçu, referente ao exercício de 2016, cuja resSegunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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ponsabilidade pela gestão orçamentária, patrimonial, ﬁnanceira e ﬁscal coube ao Sr. Eduardo Marozzi Zanotti.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
0070/2018 (evento 67) em que foi identiﬁcado indícios
de irregularidades, posteriormente reproduzido na Instrução Técnica Inicial ITI 145/2018 (evento 68), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Segex 0133/2018,
(evento 70), promovendo-se a citação do responsável
para apresentação de justiﬁcativas e documentos no
prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável,
apresentou suas justiﬁcativas sob o número 00767/2018
(evento 75) neste Tribunal, em atendimento a Decisão
Segex 0133/2018.
Após análise técnica, seguiu a Instrução Técnica Conclusiva 3038/2018 que elaborou a seguinte proposta de encaminhamento:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Ibiraçu, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Ibiraçu, recomendando-se a APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas anual do
Sr. Eduardo Marozzi Zanotti, Prefeito Municipal durante
o exercício de 2016, na forma do art. 80, inciso II da Lei
Complementar 621/2012.
Sugere-se, ainda, recomendar que em exercícios futuros
a administração municipal observe rigorosamente a pre-

visão de sua LDO e do art. 9º da LRF relativamente à limitação de empenho, se veriﬁcado, ao ﬁnal de cada bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. (Item 2.1 desta Instrução Técnica)
E, DETERMINAR ao Poder Executivo que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas de
controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal - Manual
dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional. (Item 2.4 desta Instrução Técnica)
O parecer ministerial 03818/2018, elaborado pelo Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou:

Sugere-se, ainda, recomendar que em exercícios futuros
a administração municipal observe rigorosamente a previsão de sua LDO e do art. 9º da LRF relativamente à limitação de empenho, se veriﬁcado, ao ﬁnal de cada bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. (Item 2.1 desta Instrução Técnica)
E, DETERMINAR ao Poder Executivo que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas de
controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal - Manual
dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional. (Item 2.4 desta Instrução Técnica).

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva - ITC
3038/2018, cuja proposta de encaminhamento foi enunciada nos seguintes termos:

Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

FUNDAMENTAÇÂO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Ibiraçu, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.

No âmbito deste processo de Prestação de Contas Anual
- Governo, inicialmente foram elencados cinco supostas
irregularidades pela área técnica deste Tribunal de Contas, conforme se pode extrair da ITI 145/2018, quais sejam: Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho; Divergência na consolidação
das disponibilidades evidenciadas no termo de veriﬁcação das disponibilidades; Divergência entre o saldo da
dívida ﬂutuante e o saldo do passivo ﬁnanceiro evidenciado no balanço patrimonial; Anexo 5 do RGF (RGFDCX) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial; e Dotação atua-

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Ibiraçu, recomendando-se a APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas anual do
Sr. Eduardo Marozzi Zanotti, Prefeito Municipal durante
o exercício de 2016, na forma do art. 80, inciso II da Lei
Complementar 621/2012.
www.tce.es.gov.br

Após, vieram os autos conclusos para o gabinete.

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
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lizada apresenta-se em valor superior à receita prevista
atualizada.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
3038/2018, após apresentadas as respectivas razões de
justiﬁcativa pelo gestor, cotejando as supostas irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento das
seguintes irregularidades: Inobservância dos requisitos
da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (Item
4.2.1 RT 70/2018); Divergência na consolidação das disponibilidades evidenciadas no termo de veriﬁcação das
disponibilidades (Item 5.1 RT 70/2018); Divergência entre o saldo da dívida ﬂutuante e o saldo do passivo ﬁnanceiro evidenciado no balanço patrimonial (Item 6.1
RT 70/2018); e Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada (Item 13.1.12
RT 70/2018). Motivo pelo qual corroboro com o entendimento da área técnica, cuja fundamentação integra este
voto independente de transcrição, afasto estes indicativos de irregularidades.
Quanto ao item 2.4 da ITC 3038/2018 Anexo 5 do RGF
(RGFDCX) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial (Item 6.2 RT
70/2018), corroboro com o entendimento da área técnica cuja a análise integra este tópico, vejamos:
De início cabe esclarecer que os conceitos de resultado ﬁnanceiro e de disponibilidade de caixa líquida divergem, mas é possível, por meio do comparativo entre o
anexo 5 do relatório de gestão ﬁscal e o anexo ao balanço patrimonial identiﬁcar discrepâncias na evidenciação
do resultado ﬁnanceiro, tendo em vista que a área técnica desta Corte apurou a disponibilidade líquida de caixa,
tabela 20 do RT 70/2018.

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. O resultado ﬁnanceiro auferido, quando superavitário, é fonte de
abertura de créditos adicionais em exercícios posteriores, nos termos da Lei 4320/64 e que, de acordo com o
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.
Considerando que o indicativo de irregularidade foi corrigido no exercício de 2017, conforme demonstrado pelo
gestor (DOC-007, peças complementares 10002/2018-4
e 10003/2018-9), veriﬁca-se que a evidenciação de 2016
ﬁcou prejudicada e, nesse sentido, opina-se que seja
mantido este indicativo de irregularidade, sendo o mesmo passível de ressalva e determinação.
Desta forma, entendo que deva ser mantido esta irregularidade, porém não tendo o condão de macular as contas do gestor, sendo passível de ressalva e determinação.
Quanto aos tópicos referentes a Gestão Fiscal (que abordou as despesas com pessoal; dívida pública consolidada; operação de créditos e concessão de garantias; obrigações contraídas pelo titular do poder no último ano
de seu mandato; aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de seu mandato;
renúncia de receita), a Gestão da Saúde e da Educação
(que abordou a aplicação de recursos na manutenção e
www.tce.es.gov.br

desenvolvimento do ensino e na remuneração do magistério; aplicação de recursos em ações e serviços públicos
de saúde), e a Transferência de Recursos ao Poder Legislativo foram abordados pela ITC 3038/2018 que aponta
a observância dos regramentos legais que balizam cada tema, o que foi encampado pelo Ministério Público
de Contas.
Razão pelo qual, deva ser emitido parecer prévio dirigido ao Legislativo Municipal de Ibiraçu, recomendando a
Aprovação com Ressalva da Prestação de Contas Anual
do Senhor Eduardo Marozzi Zanotti, Prefeito Municipal.
Ante todo o exposto, acolho o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal de Ibiraçu a APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do senhor do Sr. Eduardo Marozzi Zanotti, relativas ao exercício de 2016, do município de Ibiraçu, nos
termos do inciso II, do artigo 80, da Lei Complementar
621/2012, em face da manutenção do seguinte indicativo de irregularidade:
1.1.1. Anexo 5 do RGF (RGFDCX) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial (Item 6.2 RT 70/2018)
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1.2. Recomendar ao atual prefeito que em exercícios futuros a administração municipal observe rigorosamente
a previsão de sua LDO e do art. 9º da LRF relativamente à
limitação de empenho, se veriﬁcado, ao ﬁnal de cada bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas estabelecidas no Anexo de
Metas Fiscais. (Item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3038/2018);
1.3. Determinar ao Poder Executivo que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas de
controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal - Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro
Nacional. (Item 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
3038/2018);
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo
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