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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Portaria Normativa 00068/2018-2
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.

Protocolo(s): 18050/2018-8
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº
10.784, de 18 de dezembro de 2017, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o exercício de 2018, a Portaria SEP
nº 037-R, de 26 de dezembro de 2017, que aprova os Quadros de Detalhamento das Despesas Orçamentárias - QDD e
o Decreto nº 3.541-R, de 12 de março de 2014 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Descentralização da
Execução de Créditos Orçamentários,
Considerando a DECISÃO PLENÁRIA TC-20/2018 que aprova o Termo de Cooperação nº 001/2018, a ser ﬁrmado com o
IPAJM, gestor dos fundos ﬁnanceiro e previdenciário, que versa sobre a descentralização de crédito orçamentário para pagamento de abono aos servidores aposentados, e aos pensionistas dependentes de ex-servidores beneﬁciários do
regime do regime próprio de previdência social dos fundos ﬁnanceiros e previdenciários, pertencentes a este Tribunal
RESOLVE:
Art. 1º – Descentralizar a execução do(s) crédito(s) orçamentário(s) prevista no Termo de Cooperação Nº. 001/2018 na
forma a seguir especiﬁcada:
I – OBJETO: O pagamento de abono aos aposentados e aos pensionistas dependentes de ex-servidores beneﬁciários
do regime próprio de previdência social dos Fundos Financeiro e Previdenciário, pertencentes ao poder Executivo Estadual.
II – Termo de Cooperação nº.: 001/2018 de /12/2018
III – VIGÊNC IA: Até 31/12/2018.
IV – DE/Concedente:
Órgão: 02 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
UO: 02.101 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
UG: 020.101 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

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

V – PARA/Executante:
Órgão: 60 – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
UO: 60.210 – Fundo Financeiro
UG: 600.210 – Fundo Financeiro
www.tce.es.gov.br
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VI – CRÉDITO – Conforme Anexo Único desta Portaria
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Espírito Santo, 12 de dezembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
ANEXO ÚNICO – Portaria Normativa nº 068/2018
UG Emitente:

020101

Esfera

Código
Prog. Trabalho
02.122.0540.0011

S

UO
20101

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO
UG Favorecida:
Especiﬁcação
F
(nome da ação)
Concessão de Abono a Inativos 0301
e Pensionistas

600211

Natureza despesa
3.1.90.16

UGR

PO

020101

0001

VALOR
284.700,00

CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE LIBERAÇÃO DE COTA DISPONÍVEL A EMPENHAR
Jan:
Fev:
Mar:
Abr:

Mai:
Jun:
Jul:
Ago:

Set:
Out:
Nov:
Dez:

284.700,00

Portaria Normativa 00069/2018-7
Protocolo(s): 18054/2018-6
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº
10.784, de 18 de dezembro de 2017, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o exercício de 2018, a Portaria SEP
nº 037-R, de 26 de dezembro de 2017, que aprova os Quadros de Detalhamento das Despesas Orçamentárias - QDD e o
Decreto nº 3.541-R, de 12 de março de 2014 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários,
Considerando a DECISÃO PLENÁRIA TC-20/2018 que aprova o Termo de Cooperação nº 001/2018, a ser ﬁrmado com o
IPAJM, gestor dos fundos ﬁnanceiro e previdenciário, que versa sobre a descentralização de crédito orçamentário para pagamento de abono aos servidores aposentados, e aos pensionistas dependentes de ex-servidores beneﬁciários do
regime do regime próprio de previdência social dos fundos ﬁnanceiros e previdenciários, pertencentes a este Tribunal
RESOLVE:
www.tce.es.gov.br
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Art. 1º – Descentralizar a execução do(s) crédito(s) orçamentário(s) prevista no Termo de Cooperação Nº. 001/2018 na
forma a seguir especiﬁcada:
I – OBJETO: O pagamento de abono aos aposentados e aos pensionistas dependentes de ex-servidores beneﬁciários do
regime próprio de previdência social dos Fundos Financeiro e Previdenciário, pertencentes ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
II – Termo de Cooperação nº.: 001/2018 de /12/2018
III – VIGÊNCIA: Até 31/12/2018.
IV – DE/Concedente:
Órgão: 02 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
UO: 02.101 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
UG: 020.101 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
V – PARA/Executante:
Órgão: 60 – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

UO: 60.211 – Fundo Previdenciário

UG: 600.210 – Fundo Previdenciário
VI – CRÉDITO – conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Espírito Santo, 14 de dezembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
ANEXO ÚNICO – Portaria Normativa nº 069/2018
UG Emitente:
Esfera Código
UO
S
20101

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO
UG Favorecida:

020101
Prog. Trabalho
02.122.0540.0011

Especiﬁcação
F
(nome da ação)
Concessão de Abono a 0301
Inativos e Pensionistas

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 9618/2018-2
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 9618/2018-2, RATIFICOU a contratação da empresa MD Sistemas de Computação Ltda,
cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria treinamento, desenvolvimento, atividades em TI e gerência
de projetos, todos sob demanda, bem como contratação dos módulos de Cargos e Salários, Cargos e Salários
Web e Controle de Terminais de Ponto, no valor total de
R$ 496.373,12 (quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e três reais e doze centavos), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 14 de dezembro de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2018

600211

Natureza despesa

UGR

PO

VALOR

3.1.90.16

020101

0001 4.500,00

Processo TC nº 9616/2018
Espécie: Acordo de Cooperação entre si celebram o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES e o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo – MPES,
por intermédio do Centro de Apoio Operacional da Defe-

CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE LIBERAÇÃO DE COTA DISPONÍVEL A EMPENHAR
Jan:
Fev:
Mar:
Abr:

Mai:
Jun:
Jul:
Ago:

Set:
Out:
Nov:
Dez:
www.tce.es.gov.br

sa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico, Paisagístico
4.500,00

e Urbanístico – CAOA/MP/ES.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Objeto: Tem como objeto uma atuação coordenada, incluindo o compromisso de comunicar assuntos de interesse recíproco, com intuito de promover a aproximação
dos trabalhos, almejando a tomada de decisões conjuntas e alinhadas, visando a concretude da Lei Federal de
Saneamento Básico, Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007 (alterada pela Medida Provisória nº 884, de 6 de
julho de 2018).
Vigência: Sem prazo pré-determinado para ﬁm.
Assinam: Pelo TCEES: CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Presidente; Pelo MPC: LUIZ HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA – Procurador de Contas; Pelo MPES: EDER PONTES DA SILVA – Procurador-Geral de
Justiça; Pelo CAOA: MARCELO LEMOS DE OLIVIERA Promotor de Justiça – Dirigente.
Data da Assinatura: 07 de dezembro de 2018.
Ata de Registro de Preços nº 022/2018
Processo TC nº 6675/2018-5
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Empresa: Guilherme Augusto Ramos - ME
CNPJ nº 30.760.914/0001-11
Objeto: Constitui objeto deste Instrumento o Registro de
Preços para aquisição de produtos, referente à ventilador de parede, de acordo com as previsões do Termo de
Referência, parte integrante desta ATA.
Valor Total Mínimo: R$ 879,00 (oitocentos e setenta e
nove reais).
Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia
seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oﬁ-

cial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Vitória-ES, 10 de dezembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente
Portaria Normativa 00070/2018-1
Protocolo(s): 18445/2018-8
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Altera o Plano de Contas do TCEES para o exercício de
2019 e os anexos IV e V da Instrução Normativa TC nº
43, de 5 de dezembro de 2017.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o artigo 13, incisos I e XX da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, e o
artigo 20, incisos I e XXVII do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;
Considerando a competência outorgada pelo artigo 28
da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de
2017, e a necessidade de adequação dos anexos IV e V
que integram o referido normativo;
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar o Plano de Contas/TCEES (CidadES) para o exercício de 2019, na forma do documento disponibilizado no Portal do TCEES (www.tce.es.gov.br), no link
CidadES.
Art. 2º. Alterar a Tabela de Conta Corrente: 17 CONTROLE DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS, constante do Anexo IV da Instrução Normativa
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

5

ATOS DA PRESIDÊNCIA

TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte estrutura:
Estrutura: Unidade gestora de origem, número do empenho, ano do empenho, Código do Grupo de Fonte/Destinação
De Recursos, Código da Especiﬁcação das Fontes/Destinações de Recursos – Parte Fixa, Código da Especiﬁcação/Detalhamento das Fontes/Destinações de Recursos – Parte Variável, número da liquidação, ano da liquidação, data da liquidação e data de vencimento.
CAMPO
IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE

IDENTIFICAÇÃO
Código do Conta-Corrente (17 – Controle de RP Processados e Não Processados Liquidados)
CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM
Código da Unidade Gestora que Registrou o Empenho
NÚMERO DO EMPENHO
Número Sequencial que identiﬁca o empenho
ANO DO EMPENHO
Indicar o ano de emissão do empenho
CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos, conforme TABELA AUXILIAR 1.1
CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE Código da Especiﬁcação das Fontes/Destinações de Recursos, conforRECURSOS – Parte Fixa
me TABELA AUXILIAR 1.2
CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/ Código da Especiﬁcação/Detalhamento das Fontes/Destinações de ReDESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável
cursos, conforme TABELA AUXILIAR 1.2 E/OU TABELA CADASTRAL 1.3
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO
Indicar o número da liquidação
ANO DA LIQUIDAÇÃO
Indicar o ano da liquidação
DATA DA LIQUIDAÇÃO
Indicar a data da liquidação da despesa
DATA DE VENCIMENTO*
Data de vencimento da obrigação da despesa
* Identiﬁca a data de vencimento da obrigação da despesa empenhada. Normalmente é conhecida após a liquidação da despesa.
SUBESTRUTURA para Conta Corrente 17 CONTROLE DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Inserir no BALANCORR.XML a subestrutura:
<IdentiﬁcacaoTabelaContaCorrente>17</IdentiﬁcacaoTabelaContaCorrente>
<CodigoUnidadeGestora>XXXXXXXXXXX</CodigoUnidadeGestora>
<NumEmpenho>XXXXXXXX</NumEmpenho>
<AnoEmpenho>9999</AnoEmpenho>
<CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>X</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
<CodigoEspeciﬁcacaoFontesDestinacoesRecursos>XXX</CodigoEspeciﬁcacaoFontesDestinacoesRecursos>
<CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>XXXX</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
<NumLiquidacao>XXXXXXXX</NumLiquidacao>
<AnoLiquidacao>9999</AnoLiquidacao>
<DataLiquidacao>9999-99-99</DataLiquidacao>
<DataVencimento>9999-99-99</DataVencimento>
Art. 3º. Alterar a Tabela de Conta Corrente: 18 CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO, constante do Anexo IV da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de
dezembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte estrutura:
Estrutura: Unidade gestora de origem, Número do empenho, ano do empenho, Código do Grupo de Fonte/Destinação De Recursos, Código da
Especiﬁcação das Fontes/Destinações de Recursos – Parte Fixa, Código da Especiﬁcação/Detalhamento das Fontes/Destinações de Recursos – Parte
Variável, data de inscrição.

CAMPO
IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE
CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM
NÚMERO DO EMPENHO
ANO DO EMPENHO

IDENTIFICAÇÃO
Código do Conta-Corrente (18 – Controle de Restos a Pagar)
Código da Unidade Gestora que Registrou o Empenho
Número Sequencial que identiﬁca o empenho
Indicar o ano de emissão do empenho
www.tce.es.gov.br
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CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos, conforme TABELA
AUXILIAR 1.1
CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE Código da Especiﬁcação das Fontes/Destinações de Recursos, conforme
RECURSOS – Parte Fixa
TABELA AUXILIAR 1.2
CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/ Código da Especiﬁcação/Detalhamento das Fontes/Destinações de ReDESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável
cursos, conforme TABELA AUXILIAR 1.2 E/OU TABELA CADASTRAL 1.3
DATA DE INSCRIÇÃO
Data de Inscrição em Restos a Pagar
SUBESTRUTURA para Conta Corrente 18 CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO
Inserir no Balancorr.xml a subestrutura:
<IdentiﬁcacaoTabelaContaCorrente>18</IdentiﬁcacaoTabelaContaCorrente>
<CodigoUnidadeGestora>XXXXXXXXXXX</CodigoUnidadeGestora>
<NumEmpenho>XXXXXXXX</NumEmpenho>
<AnoEmpenho>9999</AnoEmpenho>
<CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>X</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
<CodigoEspeciﬁcacaoFontesDestinacoesRecursos>XXX</CodigoEspeciﬁcacaoFontesDestinacoesRecursos>
<CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>XXXX</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
<DataInscricao>9999-99-99</DataInscricao>
Art. 4º. Alterar a Tabela de Conta Corrente: 20 CANCELAMENTO DE RP, constante do Anexo IV da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de
2017, que passa a vigorar com a seguinte estrutura:
Estrutura: Unidade Gestora de Origem, Número do Empenho, Ano do Empenho, Código do Grupo de Fonte/Destinação De Recursos, Código da
Especiﬁcação das Fontes/Destinações de Recursos – Parte Fixa, Código da Especiﬁcação/Detalhamento das Fontes/Destinações de Recursos – Parte
Variável, Data.

CAMPO
IDENTIFICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE
Código do Conta-Corrente (20 – Cancelamento de RP)
CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM
Código da Unidade Gestora que registrou o Empenho
NÚMERO DO EMPENHO
Número Sequencial que identiﬁca o empenho original ou reforço
ANO DO EMPENHO
Indicar o ano de emissão do empenho
CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos, conforme TABELA
AUXILIAR 1.1
CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE Código da Especiﬁcação das Fontes/Destinações de Recursos, conforme
RECURSOS – Parte Fixa
TABELA AUXILIAR 1.2
CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FON- Código da Especiﬁcação/Detalhamento das Fontes/Destinações de ReTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável
cursos, conforme TABELA AUXILIAR 1.2 E/OU TABELA CADASTRAL 1.3
DATA
Data de Cancelamento da Despesa

SUBESTRUTURA para Conta Corrente 20 CANCELAMENTO DE RP
Inserir no Balancorr.xml a subestrutura:
<IdentiﬁcacaoTabelaContaCorrente>20</IdentiﬁcacaoTabelaContaCorrente>
<CodigoUnidadeGestora>XXXXXXXXXXX</CodigoUnidadeGestora>
<NumEmpenho>XXXXXXXX</NumEmpenho>
<AnoEmpenho>9999</AnoEmpenho>
<CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>X</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
<CodigoEspeciﬁcacaoFontesDestinacoesRecursos>XXX</CodigoEspeciﬁcacaoFontesDestinacoesRecursos>
<CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>XXXX</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
<Data>9999-99-99</Data>

Art. 5º. Alterar a Tabela de Conta Corrente: 39 PAGAMENTO DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS, constante do Anexo IV da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017, que passa a vigorar com a
www.tce.es.gov.br
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seguinte estrutura:

TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017, na forma do docu-

Estrutura: Unidade Gestora de Origem, Número do Empenho, Ano do Empenho, Código do Grupo de Fonte/Destinação

mento disponibilizado no Portal do TCEES (www.tce.es.

De Recursos, Código da Especiﬁcação das Fontes/Destinações de Recursos – Parte Fixa, Código da Especiﬁcação/Deta-

gov.br), no link CidadES.

lhamento das Fontes/Destinações de Recursos – Parte Variável, Número da Liquidação, Ano da Liquidação, Data da Li-

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-

quidação, Data de Vencimento e Data de Pagamento.
CAMPO
IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE

IDENTIFICAÇÃO
Código do Conta-Corrente (39 – Pagamento de restos a pagar processado e não processado)
CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM
Código da Unidade Gestora que registrou o Empenho
NÚMERO DO EMPENHO
Número Sequencial que identiﬁca o empenho
ANO DO EMPENHO
Indicar o ano de emissão do empenho
CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos, conforme TABELA
AUXILIAR 1.1
CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE Código da Especiﬁcação das Fontes/Destinações de Recursos, conforme
RECURSOS – Parte Fixa
TABELA AUXILIAR 1.2
CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/ Código da Especiﬁcação/Detalhamento das Fontes/Destinações de ReDESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável
cursos, conforme TABELA AUXILIAR 1.2 E/OU TABELA CADASTRAL 1.3
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO
Indicar o Número da Liquidação
ANO DA LIQUIDAÇÃO
Indicar o Ano da Liquidação
DATA DA LIQUIDAÇÃO
Indicar a data da Liquidação da despesa
DATA DE VENCIMENTO
Indicar a data de vencimento da obrigação da despesa
DATA DE PAGAMENTO
Data de Pagamento da Despesa
SUBESTRUTURA para Conta Corrente 39 PAGAMENTO DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Inserir no Balancorr.xml a subestrutura:
<IdentiﬁcacaoTabelaContaCorrente>39</IdentiﬁcacaoTabelaContaCorrente>
<CodigoUnidadeGestora>XXXXXXXXXXX</CodigoUnidadeGestora>
<NumEmpenho>XXXXXXXX</NumEmpenho>
<AnoEmpenho>9999</AnoEmpenho>
<CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>X</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
<CodigoEspeciﬁcacaoFontesDestinacoesRecursos>XXX</CodigoEspeciﬁcacaoFontesDestinacoesRecursos>
<CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>XXXX</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
<NumLiquidacao>XXXXXXXX</NumLiquidacao>
<AnoLiquidacao>9999</AnoLiquidacao>
<DataLiquidacao>9999-99-99</DataLiquidacao>
<DataVencimento>9999-99-99</DataVencimento>
<DataPagamento>9999-99-99</DataPagamento>

Art. 6º. Incluir o campo OrigemCargo na estrutura Cargo do arquivo Cargo.xml, constante do Anexo V da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017, na forma do documento disponibilizado no Portal do TCEES (www.tce.es.

cação, tendo seus efeitos aplicados às prestações de contas mensais e às remessas de folha de pagamento referentes ao exercício ﬁnanceiro de 2019 e seguintes.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
RESUMO DE CONTRATO Nº 9912341001
Processo TC-7054/2018
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
OBJETO: Prestação de serviços e venda de produtos que
atendam às necessidades deste TCEES, mediante adesão
aos anexos deste instrumento contratual que, individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida.
VALOR ESTIMADO: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)
PRAZO: Até 26/12/2023
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 2.017
Elemento: 3.3.90.39.
Vitória, 09 de novembro de 2018.

gov.br), no link CidadES.
Art. 7º. Alterar a obrigatoriedade dos campos TipoCargaHoraria, ValorCargaHoraria, DedicacaoExclusiva, RegistroPon-

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

to e RegimePlantao da estrutura Matricula do arquivo Matricula.xml, constante do Anexo V da Instrução Normativa

Presidente

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- 110/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06414/2018-3
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Recorrente: ELIESER RABELLO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 985/2017 – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO:

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as
razões expostas neste voto, em:
1.1.conhecer dos embargos e no mérito, negar-lhes
provimento;
1.2.Seja declarado nulo o Acórdão 985/2017 da 1ª
Câmara deste Tribunal;
1.3.Transitado em julgado, arquivem-se.
2.Unânime.
3.Data da Sessão: 20/02/2018 -3ª 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 e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2.Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
Encaminhados os autos a área técnica, este por meio de
Instrução Técnica de Recurso 00259/2018-9, se posiciona no sentido de não conhecer o expediente recursal em
razão de ausência de amparo legal.

PARECER PRÉVIO

A Prestação de Contas anual da Prefeitura de Vargem Alta, exercício de 2006 e de responsabilidade do ora Recorrente, teve sua apreciação feita através no Processo TC 2609/2007, onde o Plenário dessa Corte de Contas, propôs o Legislativo Municipal a rejeição das contas do Senhor Elieser Rabello por meio do Parecer Prévio 056/2008.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM

Entretanto, em 17 de junho de 2008, o interessado inter-

Tratam os autos de expediente autuado como “Recurso de Reconsideração” interposto pelo Senhor Elieser Rabello, por meio de advogado, em face do Parecer
Prévio TC 036/2018, prolatado nos autos do Processo TC
– 1724/2017, nos seguintes termos:

www.tce.es.gov.br
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pôs Recurso de Reconsideração, de que cuidam os autos
do Processo 3409/2008 em face do mesmo Parecer Prévio outrora mencionado, onde na oportunidade o Plenário deste Tribunal deu provimento parcial, através do Parecer Prévio TC 093/2016.

§3º O recurso de reconsideração terá efeito suspensivo.

Tendo em contraposição ao Recurso de Reconsideração
(TC 3409/2008), apresentado recurso de Embargos de
Declaração que se encontra no Processo 1724/2017 onde foi pleiteada o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva no processo de prestação de contas
anual TC 2609/2007, onde o Parecer Prévio TC 036/2018
negou provimento, desacolhendo a argumentação feita
pelo ora Recorrente solicitando que essa Corte reconhece-se em seu favor.

No mesmo sentido dispõe a LC nº 621/2012:

Ainda insatisfeito com a decisão prolatada no parecer
prévio recorrido, o senhor Elieser Rabello, ingressou por
meio de seu advogado com o presente Recurso de Reconsideração, todavia, a via recursal escolhida não se
mostra cabível, senão vejamos o que dispõe a Resolução TC 261/2013:
Art. 405. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez
e por escrito.
§1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá recurso de reconsideração das deliberações tomadas nos pareceres prévios dos chefes do Poder Executivo.
§2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto
pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do
Tribunal.

§4º Se o recurso versar sobre item especíﬁco do acórdão, os demais itens não serão atingidos pelo efeito suspensivo, caso em que deverá ser dado prosseguimento à
execução das decisões em procedimento apartado.
Art. 164. De decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei Complementar
Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item especíﬁco do acórdão, os demais itens não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser dado prosseguimento a
execução das decisões.
O douto Ministério Público, por meio do Parecer
04440/2018, de lavra do Exmo. Senhor Procurador de
Contas, Dr. Luciano Vieira, pugnou pelo não conhecimento do Recurso de Reconsideração, nos termos dos
arts. 152, inciso I, e 164 da LC n. 621/12.
Com precisão a unidade técnica abordou a matéria recursal, que ora adotando seus fundamentos fazendo
parte integrante do presente voto, assim se manifestou:
Na realidade, longe de qualquer prejuízo, o que se percebe no presente Recurso de Reconsideração é a tentativa do Recorrente em rediscutir matéria já apreciada
em anterior Recurso de Reconsideração por ele interposto, senão vejamos:
A prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de
Vargem Alta, relativa ao exercício de 2006 e de responwww.tce.es.gov.br

sabilidade do ora Recorrente, foi originariamente apreciada nos autos do Processo TC 2609/2007, autuado como “Prestação de Contas Anual de Prefeito”, no qual
foi emitido, pelo Plenário desta Corte, o Parecer Prévio
056/2008 propondo, ao Legislativo Municipal, a rejeição
das contas do senhor Elieser Rabello.
Em face do Parecer Prévio 056/2008 o senhor Elieser Rabello interpôs o Recurso de Reconsideração, de que cuidam os autos do Processo TC 3409/2008, ao qual o Plenário deste Tribunal deu provimento parcial, através do
Parecer Prévio TC 093/2016, afastando “[...] as irregularidades constantes dos itens I.1, I.2, I.3, I.8, I.9, I.10 e I.11
do Parecer Prévio TC-056/2008, mantendo-se a orientação ao Legislativo Municipal para a rejeição das presentes contas, tendo em vista a manutenção das inconsistências dispostas nos itens I.4, I.5, I.6, I.7 e I.12 do Parecer Prévio em tela”.
Em oposição à deliberação tomada em sede de Recurso
de Reconsideração (TC 3409/2008), ou, em outras palavras, em face do Parecer Prévio TC 093/2016, o senhor
Elieser Rabello apresentou o recurso de Embargos de
Declaração que se encontra encartado no TC 1724/2017
e no qual o ora Recorrente pleiteou o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal. Os
Declaratórios foram, inicialmente, julgados através do
Acórdão TC 985/2017-Primeira Câmara que conheceu
das razões expostas, contudo, denegando provimento.
Entretanto, logo após a prolação do Acórdão TC
985/2017-Primeira Câmara, foi veriﬁcado pelo Exmo.
Relator dos Embargos de Declaração, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que o julgado deveria ser
anulado “[...] em face da incompetência do órgão julgador, a 1ª Câmara”. É que a deliberação embargada, qual
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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seja, o Parecer Prévio TC 093/2016, fora emitido, em
sede de Recurso de Reconsideração, pelo Plenário desta Corte, razão pela qual a apreciação dos Declaratórios
não poderia ser realizada por outro colegiado senão o
próprio Plenário, a teor do disposto no art. 9º, XIV, do RITCEES, in verbis:
Art. 9º Ao Plenário, órgão máximo de deliberação, dirigido pelo Presidente do Tribunal e composto por sete Conselheiros, compete:
[...]
XIV- deliberar sobre os agravos e os embargos de declaração interpostos contra suas próprias decisões; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).
Desse modo, foi emitida nova deliberação nos Embargos Declaratórios de que cuidam os autos do Processo
TC 1724/2017, sendo, então, prolatado pelo Plenário, o
Acórdão TC 121/2018 que, conforme já aqui comentado, sem embargo de consubstanciar o mesmo conteúdo, foi substituído pelo Parecer Prévio TC 036/2018, uma
vez que, em se tratando de recurso interposto em face
de deliberação desta Corte exarada em sede de apreciação de contas anuais prestadas por Prefeito Municipal,
o julgamento deve ser exteriorizado na forma de “parecer prévio”, consoante preconiza o inciso VIII do art. 428
do RITCEES:
Art. 428. As deliberações do Plenário e, no que couber,
das Câmaras ou do Relator, serão formalizadas, observado o disposto na Lei Orgânica do Tribunal e em atos normativos especíﬁcos, em:

a) contas prestadas anualmente pelo Governador;

pareceres prévios dos chefes do Poder Executivo.

b) contas prestadas anualmente pelos Prefeitos;

----------------------------------------------//-----------------------------------------------------

c) julgamento de recurso cabível, nas hipóteses das alíneas anteriores deste inciso. (g.n).
Vale dizer que o julgamento dos Embargos de Declaração encartados no TC 1724/2017 foi pela denegação de
provimento eis que desacolhida a argumentação do ora
Recorrente no sentido de que esta Corte deveria reconhecer, em seu favor, a prescrição da pretensão punitiva
no processo de prestação de contas anual TC 2609/2007.
Pois bem.
Intenta agora o senhor Elieser Rabello, através do presente Recurso de Reconsideração, a reforma do Parecer
Prévio TC 036/2018 que, como vimos, foi exarado nos
autos dos Embargos de Declaração (TC 1724/2017). Traz,
novamente, como razões para a reforma, a mesma matéria ventilada nos aludidos Declaratórios, qual seja, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
deste Tribunal em relação ao ora Recorrente.
Ocorre que a apresentação de novo Recurso de Reconsideração, em feito no qual foi proposto e julgado anterior Recurso de Reconsideração, colide frontalmente com o disposto no art. 405, caput c/c § 1º, do RITCEES (Res. TC 261/2013), bem como quanto ao preceituado no art. 164, caput, da Lei Orgânica do TCEES (LC
621/2012), senão vejamos:

[...]

Art. 405. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez
e por escrito.

VIII - Parecer Prévio, quando se tratar de: (Renumerado
pela Emenda Regimental nº 004, de 24.2.2015).

§ 1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá recurso de reconsideração das deliberações tomadas nos
www.tce.es.gov.br

Art. 164. De decisão deﬁnitiva em processo de prestação ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário,
podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela
parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias,
contados na forma prevista nesta Lei Complementar.
De se notar, portanto, que a hipótese de cabimento do
Recurso de Reconsideração, disposta nos artigos 405,
caput, c/c § 1º, do RITCEES e 164, caput, da LC 621/2012,
inadmite que o apelo possa ser realizado mais de uma
vez, tal qual indevidamente pretende o Recorrente.
E nem se diga que o Parecer Prévio TC 036/2018, exarado no TC 1724/2017, trata-se de deliberação “nova” que
não guarda relação com o Parecer Prévio TC 056/2008,
prolatado nos autos do processo TC 2609/2007, alusivo
à Prestação de Contas Anual de Prefeito. Ocorre que em
razão do efeito substitutivo, comum aos recursos, tem-se que a primeira deliberação deste Tribunal acerca das
contas anuais do senhor Elieser Rabello (Parecer Prévio
TC 056/2008), em virtude dos recursos apresentados –
Recurso de Reconsideração (TC 3409/2008) e Embargos
de Declaração (TC 1724/2017) – foi sobreposta por deliberações outras (respectivamente, Pareceres Prévios TC
093/2016 e TC 036/2018) que, entretanto, não importam em solução de continuidade da relação processual.
Data vênia, o que se veriﬁca no presente expediente é o
inconformismo excessivo do Recorrente que procura discutir ad inﬁnitum, utilizando-se dos mesmos argumenSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tos já rejeitados pelo Plenário desta Corte, deliberação
deste Tribunal, formalizada em Parecer Prévio, que sugere ao Legislativo Municipal a rejeição de suas contas,
alusivas ao exercício de 2006, à frente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

Plenário.

Dessa forma, por todo o exposto, tendo em vista que o
presente Recurso de Reconsideração não se adequa à hipótese de cabimento descrita nos artigos 405, caput c/c
§ 1º do RITCEES e 164, caput da LC 621/2013, que inadmitem,

Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,

expressamente, a interposição de Recurso de Reconsideração por mais de uma vez, opina-se pelo seu NÃO CONHECIMENTO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 NÃO CONHECER do Recurso de Reconsideração, haja vista ausência de amparo legal, conforme os art. 405
da Resolução TC 261/2013 e art. 164 da LC nº 621/2012;
1.2 Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal;
1.3 Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRGIO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE 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
www.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 820/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04373/2016-8, 02297/2012-4
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: FMSF - Fundo Municipal de Saúde de Fundão
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: MARIA DULCE RUDIO SOARES [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES), LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES)]
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER - PROCEDÊNCIA – AFASTAR MULTA – REFORMA DO ACÓRDÃO
TC-1952/2015 – CIENCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso de Reconsideração interposto pela senhora Maria Dulce Rúdio Soares,
em face do Acórdão TC 1952/2015 inserto nos autos
do Processo TC 2297/2012, Prestação de Contas Anual – Exercício 2011, do Fundo Municipal de Saúde de
Fundão. A senhora Maria Dulce Rúdio Soares, protocolizou nesta Corte o documento em comento, protocolo
Nº 5538/2016-8 como Recurso de Reconsideração, soli-

citando a reforma do Acórdão TC 1952/2015, no que se
refere a multa a ela infringida no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), em virtude do não atendimento da Comunicação de Diligência 2682/2014.
Por despacho deste Conselheiro Relator o processo foi
encaminhado à Secex Recursos para análise do mérito,
bem como para a veriﬁcação prévia dos requisitos de admissibilidade.
Encaminhados os autos à Secex Recursos, foi proferida
a Instrução Técnica de Recurso 131/2018 no sentido de
conhecer do Recurso de Reconsideração, por presentes
os pressupostos recursais e, no mérito, pelo PROVIMENTO, devendo ser afastada a multa aplicada à senhora Maria Dulce Rudio Soares.
O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio
do Parecer 2130/2018, da lavra do Procurador de Contas
Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando o opinamento técnico.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica de Recurso 131/2018 contém argumentação corretamente fundamentada, que compôem
a discussão deste processo, de modo que a encampo como motivação de decisão e transcrevo a seguir:
[...]”
ANALISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

cabível contra decisões deﬁnitivas em processos de prestação ou tomada de contas, nos termos do art. 164 da
Lei Complementar nº 621/2012.
No caso, o presente Recurso de Reconsideração foi interposto contra o Acórdão 1952/2015, prolatado nos autos do processo TC 2297/2012, que trata da prestação de
contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Fundão,
sendo assim cabível.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que o Recurso de
Reconsideração interposto pela Senhora Maria Dulce
Rudio Soares foi protocolizado em 13/04/2016, e que a
notiﬁcação do Acórdão TC-1952/2015, prolatado no processo TC-2297/2012, foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste tribunal no dia 14/03/2016, considerando-se publicada no dia 15/03/2016, nos termos
dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC nº
262/2013.
Portanto, considerando o disposto no art. 405, § 2º, do
Regimento Interno deste Tribunal o prazo para interposição do Recurso de Reconsideração em face do mencionado Acórdão venceu em 14/04/2016.
Interposto o presente recurso de reconsideração em
13/04/2016, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
Assim, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, opina-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso.
3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Em sede de admissibilidade do Recurso de Reconsideração, veriﬁca-se que a parte possui interesse e legitimidade.

Inicialmente cumpre esclarecer que o processo TC
2297/2012, em apenso, trata de prestação de contas
anual do Fundo Municipal de Saúde de Fundão.

Quanto ao cabimento, o Recurso de Reconsideração é

A recorrente foi condenada ao pagamento de multa no

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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valor de R$ 3000,00, em razão do não atendimento ao
Termo de Comunicação de Diligência 2682/2014.
Em suas razões de recurso alega a recorrente que
em resposta ao Termo de Comunicação de Diligência
2682/2014, solicitou ao setor de Contabilidade as Guias
de Depósito e Extratos Bancários da época. Contudo o
setor Contábil não localizou tais documentos, encaminhando o Plano de Contas do exercício de 2011.
Munidos de tais documentos, aﬁrma que juntamente
com o senhor Diego Pereira Huguinim (atual gestor do
Fundo Municipal de Saúde), elaborou o Ofício OF/N. 037
/2015/GS/SEMUS (ﬂs. 720/736), encaminhando a esta
Corte de Contas os documentos solicitados.
Ressalta que tal Ofício, ainda que confeccionado em
conjunto, cujos documentos foram solicitados e obtidos
também em conjunto junto à Contabilidade da Prefeitura, foi assinado apenas pelo Secretário Municipal de Saúde, Diego Pereira Huguinim.

tica Preliminar DECM 1951/2014, ﬂs. 711-712, foi chamada aos autos na qualidade de atual Prefeita Municipal
de Fundão para apresentar documentos que comprovassem a correta transferência de recursos da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde. Para tanto, foi expedido
por esta Corte de Contas o Termo de Comunicação de
Diligência 2682/2014. Também foi expedido o Termo de
Comunicação de Diligência 2683/2014 em nome do senhor Diego Pereira Huguinim.
Em atendimento ao Termo de Comunicação de Diligência 2682/2014 foi protocolado neste Tribunal o Ofício
OF/Nº 037/2015/GS/SEMUS, FLS. 720-736. Contudo citado ofício somente foi assinado pelo senhor Diego Pereira Huguinim.
A documentação foi analisada pela SECEXCONTAS, que
assim concluiu:
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS ACOSTADOS ÀS FOLHAS 720/736

Entende que a ausência da sua assinatura não causou
qualquer prejuízo à análise dos fatos e a veriﬁcação da
irregularidade e que a confecção de Ofício em separado
serviria apenas para anexar o mesmo documento (Plano
de Contas) aos autos, uma vez que o Ofício protocolado
atendia ao que o dois tinham a informar.

Em sua resposta ao Termo de Comunicação de Diligência
n. º 2.683/2014, o Senhor Diego Pereira Huguinim alegou que:

Como forma de comprovar o alegado, a recorrente juntou aos autos Declaração do Secretário conﬁrmando o
exposto.

Vimos informar que em consulta aos arquivos desta Prefeitura Municipal, não foi possível localizar as guias de
depósitos e nem os extratos bancários conforme solicitados comprovando a movimentação bancária realizada
pela gestão anterior.

Pois bem.
Conforme se veriﬁca dos autos do processo TC
2297/2012, a senhora Maria Dulce Rudio Soares não ﬁgurou como responsável pela prestação de contas anual
do exercício de 2011. Nos termos da Decisão Monocrá-

Atenciosamente,
Diego Pereira Huguinim
Secretário Municipal de Saúde
Às folhas 721/736 encontra-se acostado o razão do plano de contas das transferências efetuadas aos fundos
municipais e à Câmara Municipal, período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011.
Da análise de tal documentação chegou-se aos seguintes valores:
Conta 522220102000
R$ 1.464.687,73
Conta 512110102000
R$ 5.214.378,04
TOTAL

R$ 6.679.065,77

Conta 622220102000
R$ 1.380.265,54
Conta 612110102000
R$ 5.209.006,00
Conta 622220101000 (câmara municipal) R$ 71.366,12

Exmo. Sr. Presidente,

TOTAL

Acusamos o recebimento do Termo de Comunicação de
Diligência nº. 2683/2014.

Ao se comparar as contas do resultado diminuitivo do
exercício (contas 5) com as contas do resultado aumentativo do exercício (contas 6), percebe-se que ainda existe a diferença de R$ 18.428,11 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e onze centavos), identiﬁcada no
RTC.

Desta forma, encaminhamos em anexo o plano de contas do período de 01/01/2011 a 31/12/2011 para análise.
www.tce.es.gov.br

R$ 6.660.637,66

Considerando a ausência de demais documentos comprobatórios, entendemos que não houve modiﬁcação da
situação apontada no item 5.2 do RTC 118/2013.
CONCLUSÃO
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Face o todo exposto nesta manifestação técnica, vimos
ratiﬁcar o entendimento exposto na Instrução Contábil
Conclusiva 179/2013, mantendo-se os indicativos de irregularidade gravados naquela peça processual.
Por ﬁm, reiteramos a informação de ausência de esclarecimentos por parte da Senhora Maria Dulce Rudio
Soares, em face do Termo de Comunicação Diligência
2.682/2014.
Como se vê, a determinação contida na Decisão Monocrática Preliminar DECM 1951/2014 foi cumprida com o
envio do Ofício OF/Nº 037/2015/GS/SEMUS, ﬂs. 720-736
Assim, em que pese a determinação contida na Decisão
Monocrática Preliminar DECM 1951/2014 ter sido direcionada tanto à senhora Maria Dulce Rudio Soares quanto ao senhor Diego Pereira Huguinim e, apenas este último ter assinado o oﬁcio encaminhado a este Tribunal,
entende-se que o comando constante da referida decisão foi cumprido.
Ademais, conforme se veriﬁca da declaração acostada à
ﬂ. 9 destes autos, foi informado pelo senhor Diego Pereira Huguinim que o Ofício OF/Nº 037/2015/GS/SEMUS foi
elaborado em conjunto com a senhora Maria Dulce Rudio Soares, embora citado documento somente tenha sido assinado por ele.
Diante do exposto, entende-se indevida a multa aplicada
à senhora Maria Dulce Rudio Soares, haja vista que não
deixou de atender ao Termo de Comunicação de Diligência 2682/2014.
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração, por presentes os pressupostos
recursais e, no mérito, pelo PROVIMENTO, devendo ser

afastada a multa aplicada à senhora Maria Dulce Rudio
Soares.

Plenário.

É a nossa manifestação.

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

Vitória, 07 de maio de 2018.
[...]”
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento
da área técnica contida na Instrução Técnica de Recurso
131/2018 e o Parecer 2130/2018 do Ministério Público
de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER DO RECURSO;
1.2. Dar PROVIMENTO TOTAL ao Recurso de Reconsideração interposto, acolhendo a fundamentação da recorrente, reformando-se o Acórdão TC 1952/2015 a ﬁm de
que SEJA AFASTADA A MULTA imputada à Senhora Maria Dulce Rudio Soares quanto a irregularidade apontada no item 4 do Acordão TC 1952/2015;
1.3. DAR CIENCIA à recorrente;
1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária do
www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1737/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09900/2013-1, 01758/2014-2
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Relator: Domingos Augusto Taufner
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Interessado: ELIAS CORREA LIRA

FUNDAMENTAÇÃO

DECISÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ATRIBUIR COMPETÊNCIA

Inicialmente veriﬁco que foram cumpridas as formalidades explícitas nos § 1º e 3º do artigo 347 do Regimento
Interno, qual seja, sorteio do relator do conﬂito e manifestação dos envolvidos na controvérsia, portanto estão
os autos aptos a julgamento.

Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Conﬂito de Competência suscitado
pelo Conselheiro José Antônio Pimentel, na forma do artigo 347, caput, e §1º do Regimento Interno deste Tribunal.
Realizado o sorteio da relatoria, coube ao conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto relatar os presentes autos,
contudo, a partir do exercício de 2016, quando deixei a
Presidência desta Corte de Contas, estes autos passaram
a ser de minha relatoria, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno.
Seguindo os trâmites regimentais oportunizei a manifestação dos envolvidos, Conselheiro José Antônio Pimentel e Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, bem
como a audiência do Ministério Público de Contas.
Os envolvidos, Conselheiros José Antônio Pimentel e
Marco Antônio da Silva se manifestaram por meio do
Despacho 27618/2016 e 1935/2017-6, respectivamente,
ratiﬁcando seus posicionamentos anteriores, julgando-se incompetentes.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
3774/2018-1 de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, encaminhando os autos a este Gabinete por força do artigo 3º, inciso II da Lei Complementar
451/2008.
É o relatório, passo a fundamentar.

Pois bem.
O presente conﬂito de competência surgiu em virtude
da controvérsia na relatoria do Processo TC 9900/2013,
protocolizado em 12 de dezembro de 2013 e autuado
em 16 de dezembro de 2013.
Dessa forma, é cediço que a distribuição de processos
aos Conselheiros e Auditores será realizada automaticamente, de acordo com o sorteio da relatoria dos grupos,
conforme determina o artigo 249 do Regimento Interno.
O Regimento Interno, dispõe ainda no §4º do art. 249,
que a relatoria dos processos é ﬁxada de acordo com a
data de autuação do processo neste Tribunal, ainda que
os fatos narrados antecedam ao biênio vigente, vejamos:

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 Resolver o conﬂito de competência, para atribuir a
competência do Processo TC 9900/2013 ao Conselheiro Valci Ferreira, ou quem lhe substituir, que no presente momento é a Conselheira Substituta Márcia Jaccoud
Freitas, na forma do artigo 249, §4º c/c Ato Convocatório nº. 06/2018.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 11ª Sessão Administrativa do Plenário.

Art. 259 [...]

4. Especiﬁcação do quórum:

§ 4º A relatoria dos processos é ﬁxada de acordo com a
data de autuação do processo no Tribunal, ainda que os
fatos narrados antecedam ao biênio vigente.

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

Assim, veriﬁco que de acordo Portaria Normativa nº.
053/2011, a relatoria dos processos deste Tribunal, no
biênio 2012/2013, competia ao Conselheiro afastado
Valci Ferreira.
Portanto, nesta data, por força do artigo 249, §4º c/c
Ato Convocatório nº. 06/2018 a relatoria do Processo TC
9900/2013, deve ser atribuída a Conselheira Substituta
Márcia Jaccoud Freitas.
www.tce.es.gov.br

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1738/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03370/2008-1
Classiﬁcação: Corregedoria - Processo Administrativo
Disciplinar
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Servidor TCEES: Identidade preservada, Identidade preservada
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA
DE INDICIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – CIÊNCIA
– ARQUIVAMENTO
I

RELATÓRIO

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar tc
3370/2008 instaurado para apuração e possível responsabilização em razão da potencial ocorrência de práticas
infracionais, na forma do art. 247, da Lei Complementar
46, de 31 de janeiro de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do ES).
Tal fato deve-se a publicação dos fatos veiculados no Jornal A Tribuna, datado do dia 07 de junho de 2008, página

42, noticiando possíveis ilicitudes praticadas pelos servidores Luiz Emmanuel Kill Guerzet, Pedro Augusto Marques Magnago, Robson Vilvaldi de Souza, Domingos Assis Barcelos e José Antônio Pecorari.
O processo TC 3370/2008, teve origem após ajuizamento de ação de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo – MPEES,
tombada sob o número 020.08.001346-7 e distribuída
ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Guaçuí/ES.
Naquela peça, o Parquet Capixaba imputou a prática de
ingerência dos supramencionados servidores no direcionamento de ﬁscalizações, análises e pareceres conclusivos, no sentido de serem aprovadas as contas do Município, quando submetidas ao crivo dos auditores, recebendo, para tanto, vantagem indevida.
Com o objetivo de realizar a correta instrução deste PAD,
a Comissão Processante, instituída pela Portaria nº N
082, de 20 de novembro de 2015, apurou que dos cinco servidores/ex-servidores desta Corte de Contas, inicialmente identiﬁcados como possíveis responsáveis,
apenas dois haviam sido formalmente denunciados nos
autos da AÇÃO PENAL nº 00000020420068080020, em
que se apuravam as mesmas irregularidades da Ação de
Improbidade Administrativa retro mencionada.
Assim, a partir das informações prestadas pelo Ministério Público Estadual através do Ofício PGGI n° 402/2013
(ﬂ. 999), foi identiﬁcado que apenas os Senhores Luiz
Emanuel Kill Guerzet e Domingos Assis Barcelos haviam
sido denunciados, porém, poderia haver o aditamento
da denúncia em face de outros três servidores do TCEES
à época dos fatos, Senhores Pedro Augusto Magnago, José Antônio Pecorari e Robson Vivaldi de Souza.
www.tce.es.gov.br

Ficou registrado, que naquele momento a Comissão Permanente de PAD tinha convicção de que não havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva apenas em face
dos servidores cuja denuncia havia sido recebida pelo judiciário, uma vez que, por haver crime, o prazo prescricional seria superior aos cinco anos determinado pela LC
n° 46/94, art. 156, I, “a”, respeitando-se o prazo previsto
na legislação penal.
A comissão consignou, à época, que seria imprudente
realizar a cientiﬁcação da instauração deste PAD naquele momento, pois mesmo instaurado em face dos dois
agentes (que foram denunciados no Processo Penal), a
realização dos atos instrutórios, como oitivas de testemunhas e interrogatórios, poderiam ter que ser refeitas
em cumprimento ao princípio do contraditório em face
dos demais agentes que fossem eventualmente insertos
no processo penal, prejudicando em demasia a celeridade processual e impactando no tempo restante para a
ocorrência da prescrição, já que não se sabia tampouco
qual crime respondiam os agentes, gerando dúvidas na
apuração do prazo prescricional ﬁnal.
Desta forma, a comissão processante solicitou informações ao juízo criminal de Guaçuí para que encaminhasse cópias dos autos da ação penal nº
00000020420068080020, ainda não julgada, de competência da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, entretanto tal
pleito não havia sido atendido até meados de novembro de 2016.
Neste interstício, sobreveio Portaria da Presidência
deste Tribunal nomeando nova composição da CPAD
por meio da Portaria N 077, de 28/11/2016. Dentre
seus trâmites iniciais, a comissão processante nomeada requereu por meio do Despacho 03538/2017-2 (ﬂs.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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2.778/2.779), que esta Corte de Contas, através de seu
presidente, solicitasse cópia integral da ação penal nº
00000020420068080020, demandando resposta do juízo com a celeridade que o caso requeria, a ﬁm de que a
CPAD pudesse dar continuidade aos seus trabalhos.
Acatando a solicitação desta comissão, o presidente deste Tribunal, conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
por meio do Ofício 00083/2017-9 (ﬂs. 2.780/2.781), solicitou as cópias da ação penal em epígrafe ao juízo.
Atendendo ao pedido formulado pela Presidência, o juízo competente protocolizou as cópias do referido processo penal por meio do Protocolo 2029/2017-8, autorizando, assim, a utilização das provas contidas nos autos como prova emprestada. Assim foram autuados neste PAD os documentos pertinentes (Volumes XIII a XVII).
Em continuidade a CPAD realizou a cientiﬁcação de todos os envolvidos nesse processo, para que tomassem
conhecimento dos fatos noticiados e pudessem exercer
seu direito constitucionalmente garantido ao exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Ato contínuo, a CPAD, ao analisar os autos da ação penal nº 00000020420068080020, vislumbrou a possibilidade da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
em face dos servidores Pedro Augusto Marques Magnago, Robson Vilvaldi de Souza e José Antônio Pecorari, ante o decurso do lapso temporal.
Nesse sentido, foi elaborado o Despacho 19940/2017,
onde a comissão concluiu pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva em relação aos seguintes investigados, vejamos:
V – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Excelentíssimo Conselheiro Corregedor.

Levando-se em conta a análise jurídica aqui procedida
e as motivações adotadas, concluímos pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, em relação aos servidores Pedro Augusto Marques Magnago, Robson Vilvaldi de Souza e José Antônio Pecorari, devendo ser excluídos da relação jurídica processual desenvolvida neste processo, com a consequente decretação da extinção
da punibilidade em face dos mesmos.
Impende destacar para efeito de registro que nenhum
dos membros desta CPAD, instituída pela Portaria N-nº
77/2016, participou de quaisquer Comissões Processantes no período em que correu o prazo prescricional, qual
seja, dentre os exercícios de 2008 a 2013. Portanto, sem
fazer juízo de valor acerca dos trabalhos desenvolvidos
por outras Comissões é necessário que ﬁque claro que a
atual CPAD não deu causa a ocorrência da prescrição em
face dos servidores supramencionados.
Por outro lado, entendemos que deva continuar a apuração da responsabilidade dos servidores Luiz Emmanuel
Kill Guerzet e Domingos Assis Barcelos neste processo,
em razão de estar em plena validade e apto a produção
de seus regulares efeitos.
Diantede todo o exposto, e conforme os autos do
Processo TC 3370/2008, requer esta CPAD:
V.1 – Que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva em face dos servidores Pedro Augusto Marques
Magnago, Robson Vilvaldi de Souza e José Antônio Pecorari, com a consequente extinção de punibilidade e exclusão de seus nomes no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar Nº 3370/2008;
V.2– Que seja assentado nos registros funcionais dos servidores Pedro Augusto Marques Magnago, Robson Vilwww.tce.es.gov.br

valdi de Souza e José Antônio Pecorari, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva em face dos mesmos
no âmbito do presente processo, nos termos do art. 274,
da LC 46/94;
Respeitosamente, eis a nossa instrução, à qual submetemos a consideração superior.
Vitória, 19 de abril de 2017.
Ato contínuo, o processo foi encaminhado à Corregedoria, que, por meio do Voto 3255/2017-8, concluiu da seguinte forma, in verbis:
IV

CONCLUSÃO

Pelo exposto e com base na competência outorgada pelo
art. 15, inciso II da Lei Complementar Estadual 621/2012
e pelo art. 22, inciso II da Resolução TC 261/2013 (RITCES), acompanho o entendimento vertido pela comissão processante no relatório conclusivo parcial e VOTO:
Pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do TCEES em relação aos servidores Pedro Augusto Marques Magnago, Robson Vivaldi de Souza e José
Antônio Pecorari, na forma do art. 156 e art. 157, §2º
da Lei Complementar Estadual 46/94, extinguindo-se o
processo sem julgamento do mérito em face dos referidos servidores e excluindo-os do rol de responsáveis;
Por determinar o REGISTRO nos assentamentos funcionais dos servidores supramencionados, em atendimento
ao art. 274 da LC 46/94; e
Por dar seguimento ao feito para apuração de eventual responsabilidade dos servidores Luiz Emmanuel Kill
Guerzet e Domingos Assis Barcelos, devolvendo-se o
feito à Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Vitória, 30 de maio de 2017.
Em julgamento realizado no dia 13 de junho de 2017, em
sessão administrativa, o Plenário desta Corte de Contas
acompanhou integralmente e à unanimidade o voto de
minha relatoria, conforme abaixo:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3370/2008, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão administrativa realizada no dia treze de junho de dois mil e
dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e
com base na competência outorgada pelo art. 15, inciso
II, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e pelo art.
22, inciso II, do Regimento Interno:
1. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do
TCEES em relação aos servidores Pedro Augusto Marques Magnago, Robson Vivaldi de Souza e José Antônio Pecorari, na forma do art. 156 e art. 157, § 2º, da Lei
Complementar Estadual 46/94, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito em face dos referidos
servidores e excluindo-os do rol de responsáveis;
2. Determinar o registro nos assentamentos funcionais
dos servidores supramencionados, em atendimento ao
art. 274 da Lei Complementar Estadual 46/94; e
3. Dar seguimento ao feito para apuração de eventual responsabilidade dos servidores Luiz Emmanuel Kill
Guerzet e Domingos Assis Barcelos, devolvendo-se o
feito à Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar.
Composição Plenária
Presentes à sessão administrativa os senhores conse-

lheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel,
Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges
e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva.

nha que o Senhor José se encontrava “fora de suas faculdades mentais decorrentes de um acidente no qual bateu a cabeça no solo” (ﬂs. 4128 verso).

Sala das Sessões, 13 de junho de 2017.

Tendo, por ﬁm, sido elaborado o Relatório Técnico Conclusivo 002/2018-3 (Doc. 64), concluindo pela exclusão
da responsabilidade dos acusados, conforme abaixo:

Procedidas as devidas anotações de praxe, o processo
retornou à Corregedoria deste Tribunal, tendo sido encaminhado à comissão processante para instrução quantos aos investigados remanescentes, Senhores Emmanuel Kill Guerzet e Domingos Assis Barcelos.
Iniciando-se a fase instrutória, o presidente da comissão
processante procedeu à intimação dos investigados (ﬂs.
4041/4044), para que, no prazo de 10 dias, indicassem
as provas a serem produzidas pela comissão.
Em resposta à intimação, os investigados requereram a
produção de prova testemunhal, apresentando rol de
testemunhas, conforme Defesa/Justiﬁcativa 776/2017-8
(ﬂ. 4047) e Petição Intercorrente 1131/2017-6 (ﬂ. 4050).
Em 31 de outubro de 2017, no termo de instrução processual 4/2017-4 (ﬂ. 4055/4057), o presidente da comissão disciplinar deliberou pela inquirição das testemunhas arroladas e expediu os mandados de intimação correspondentes.
Em continuidade, as intimações de praxe foram efetivadas, sendo realizadas as oitivas das testemunhas arroladas, conforme ﬂs. 4073 e seguintes, com exceção do
Senhor José Pimenta Filho, que foi dispensado da oitiva
(Despacho 24245/2018-6, ﬂs. 4148/4149) em razão da
certidão emitida pelo secretário ad hoc da comissão, onde foi informado pela mulher e ﬁlho da referida testemuwww.tce.es.gov.br

Em continuidade, foram realizados os interrogatórios
dos acusados, conforme termos de interrogatório contidos no Despacho 24217/2018-4, (ﬂs. 4143/4147).

IV

CONCLUSÃO

Levando-se em conta a análise jurídica aqui procedida
e as motivações adotadas, concluímos que não existem
provas suﬁcientes nos autos aptas a ensejar a indiciação
dos acusados, tampouco existem meios, ao alcance desta comissão de processo administrativo disciplinar, capazes de suprir a ausência das provas necessárias ao prosseguimento deste processo, razão pela qual entendemos que os acusados, Senhor Luiz Emmanuel Kill Guerzet e Senhor Domingos Assis Barcelos, devem ter sua
responsabilidade excluída, nos termos do art. 40, VI, da
Resolução 303/2017, com o consequente arquivamento destes autos, tendo em vista a conclusão pela inocência dos investigados, conforme art. 269, §1º, da LCE
46/94.
Cabe ressaltar, que o entendimento acima exarado não
impede que este processo possa ser reaberto no caso de
surgimento de novas provas, desde que antes de consumado o prazo prescricional.
Assim, encerramos o relatório conclusivo do Processo
Administrativo Disciplinar 3370/2008, que submetemos
à autoridade superior.
Vitor Lessa
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Presidente da CPAD

II.2

Rodrigo Lamari da Costa Pereira

Inicialmente, em decorrência do processo criminal que
corre em desfavor dos acusados, cabe frisar que, em regra, as decisões a serem tomadas pela Administração Pública não ﬁcam condicionadas à resolução deﬁnitiva pelo
Judiciário – salvo a disposição contida no art. 49, da Resolução 303, de 18 de abril de 2017 (Art. 49. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição em processo criminal que conclua pela inexistência do fato ou pela negativa da sua autoria).

Membro titular da CPAD
Giovandre Silvatece
Membro titular da CPAD
Após, foram os autos encaminhados à Corregedoria para elaboração de Voto e julgamento pelo Plenário desta
Corte de Contas.
II

FUNDAMENTAÇÃO

II.1

COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA

Inicialmente, cabe analisarmos a competência do Corregedor desta Corte para decidir o presente caso.
A Lei Complementar 621, de 08 de março de 2012, Lei
Orgânica deste Tribunal de Contas, estabelece em seu
artigo 15, inciso II, a competência do corregedor para
“examinar e relatar os processos administrativos referentes a deveres dos servidores, Auditores e membros”.
No mesmo sentido predispõe o Regimento Interno desta
Corte, aprovado pela Resolução 261, de 04 de junho de
2013, em seu artigo 22, inciso II.
Da mesma forma, na Resolução 302, de 18 de abril de
2017, Regimento Interno da Corregedoria, em seu artigo 2º, XIII, é ressaltada a competência do Corregedor para “examinar e relatar os processos disciplinares, incluindo os de natureza ética, referentes a deveres de servidores, após parecer ﬁnal das respectivas comissões, encaminhando-os ao presidente do Tribunal”.
Assim, veriﬁco que compete ao conselheiro corregedor a
análise e consequente voto acerca dos fatos apontados
neste processo, pois trata-se de processo disciplinar referente a deveres de servidores desta Corte de Contas.

MÉRITO

Nesse esteira, os processos administrativos podem seguir seu curso normal e serem livremente decididos pela
autoridade com competência para tanto, sendo unânime
na jurisprudência brasileira a consagração do princípio
da independência das instâncias (STF, Pleno, MS 23.625DF, noticiado no informativo 250), razão pela qual não
existe óbice para o julgamento deste processo administrativo, mesmo no caso de não ter sido deﬁnitivamente
julgado o processo criminal que trata dos mesmos fatos.
Já quanto à análise do mérito deste processo disciplinar, conforme relatado no Relatório Conclusivo da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD), a denúncia processada nestes autos, referente aos servidores Luiz Emanuel Kill Guezert – então Chefe da 6ª Controladoria Técnica –, e Domingos Assis Barcelos, informa que os ocupantes do cargo efetivo
de controlador de recursos públicos, atualmente denominado auditor de controle externo, teriam sido responsáveis por manipular a instrução de processos, em troca
de vantagens indevidas.
Desse modo, recaiu sobre eles a acusação da prática
de crime de corrupção passiva tipiﬁcado no artigo 317,
§1º do Código Penal, conforme detalhado na ação pewww.tce.es.gov.br

nal nº 020.06.000002-1, bem como de prática de ato de
improbidade, apurado na ação civil nº 020.08.001346-7
(0001346.49.2008.8.08.0020), condutas que encontram
correspondência no art. 221, incisos XVIII e XXII da LC
46/94:
Art. 221 Ao servidor público é proibido:
[...]
XVIII - solicitar ou receber propinas, presentes, empréstimos pessoais ou vantagens de qualquer espécie, para si
ou para outrem, em razão do cargo;
[...]
XXII - retardar ou deixar de praticar indevidamente ato
de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei,
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal;
Quanto à apuração de prática de ato de improbidade administrativa, punível no âmbito administrativo com pena
de demissão (art. 234, IV, LC 46/94), a pretensão punitiva
deste Tribunal encontrar-se-ia fulminada pela prescrição
quinquenal, como visto no tópico anterior, caso não existisse ação penal recebida em desfavor dos investigados
No entanto, considerando-se o prazo prescricional de 20
(vinte) anos para a apuração administrativa da falta infracional, conforme explicitado no item anterior, nasce
o dever de processamento do feito em face dos servidores Luiz Emanuel Kill Guezert e Domingos Assis Barcelos.
Assim, a depender do deslinde do procedimento, estes
servidores, em tese, estão sujeitos à aplicação de penalidades de suspensão e/ou demissão, nos termos do
art. 233 e art. 234, incisos I, e XII e parágrafo único da
LC 46/94:
Art. 233 A suspensão será aplicada em caso de reinciSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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dência das faltas punidas com advertência e nos casos de
violação das proibições constantes do art. 221, IV a XVIII,
não podendo exceder noventa dias.
Parágrafo único - A aplicação da penalidade de suspensão acarreta o cancelamento automático do pagamento
da remuneração do servidor público, durante o período
de sua vigência.
Art. 234 A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I - crime contra a administração pública;
[...]
XII - corrupção;
[...]
Parágrafo único - Dependendo da gravidade dos fatos
apurados a pena de
demissão poderá também ser aplicada nas transgressões tipiﬁcadas no art. 221, IV a XVIII, hipótese em que
ﬁcará afastada a aplicação da pena de suspensão.
No que tange à responsabilização dos investigados, veriﬁco, após análise dos documentos insertos nos autos,
que não há prova robusta apta a demonstrar que os investigados praticaram os atos de corrupção apontados
pelo Ministério Público Estadual, isto é, não há nas provas emprestadas, tampouco nos atos instrutórios realizados pela comissão processante, elemento material
que possa ser utilizado como baliza para citar os investigados pela prática de ilícito administrativo.
Nesse sentido, aferimos que não existe nos autos qualquer prova material de recebimento de valores indevidos, de prática de prevaricação, direcionamento da atividade ﬁscalizatória ou instrutória de processos de controle externo, ou de qualquer outro ato cuja prática poderia

ensejar ilícito administrativo.
Desta forma, tendo por base os fatos apontados acima,
veriﬁco que inexiste prova material robusta da participação dos dois servidores acima citados em eventual esquema de corrupção apontado pelo Parquet na ação penal já citada.
Cabe ressaltar, que também não existe nos autos a comprovação da inexistência de qualquer ato ilegal praticado pelos investigados, o que poderia ensejar a absolvição dos agentes. Por outro lado, o que averiguamos é a
ausência de provas suﬁcientes para a continuação deste
processo disciplinar, ou seja, o que se está aqui aﬁrmando é que inexiste material probatório suﬁciente para a
conﬁrmação da culpa dos agentes.

tado minuciosamente pela comissão processante. Nesse
sentido, trazemos a fundamentação da comissão permanente de processo administrativo disciplinar, contida em
seu Relatório Técnico Conclusivo 02/2018-3 (doc. 64),
que passa a integrar este Voto:
No que tange às acusações em face do Senhor Kill, tanto
na ação de improbidade administrativa, quanto na ação
penal, basearam-se precipuamente nos depoimentos
prestados pelos senhores Wantuil Alves Rezende, que na
ocasião dos fatos ocupava o cargo de Secretário de Finanças do Município de Divino de São Lourenço (ﬂs. 12,
Volume I), e Sebastião Antunes Gomes, que na ocasião
dos fatos ocupava o cargo de contador do Município de
Divino de São Lourenço (ﬂs. 13, Volume I).

De certo, a falta de elementos aptos a ﬁrmar a culpabilidade dos investigados é inimputável à comissão processante, pois praticou todos os atos instrutórios que estavam ao alcance de sua competência. Também veriﬁcamos que não cabe a postergação deste processo por
mais tempo, haja visto que o referido perdura por mais
de 10 anos e não há qualquer indicativo de que existem
ou surgirão provas novas aptas a comprovar a culpa dos
agentes.

Segundo narra a exordial da ação penal, seria o Sr. Kill,
possível beneﬁciário de um esquema de recebimento de
propinas pagas via empresa contratada pelo Município
de Divino de São Lourenço, qual seja, a ACR – Assessoria
Comércio e Representações Ltda.

Assim, conforme bem delineado pela CPAD, em nenhum
momento as provas demonstraram a participação dos
servidores em atos de corrupção, frise-se, tanto na prova emprestada contida na ação penal, quanto nos atos
instrutórios realizados pela comissão.

Aos 08 dias do mês de dezembro de 2017 foi tomado
o depoimento do Sr. Wantuil Alves Resende (Termo de
depoimento às ﬂs. 4.085/4.086). Neste depoimento,
ele aﬁrmou que sua relação com o Sr. Kill sempre foi de
cunho proﬁssional, quando eram realizadas auditorias
no Município de Divino de São Lourenço e aﬁrmou categoricamente que nunca teve conhecimento de atividades ilícitas por parte do investigado.

Com efeito, seria descabido realizar a transcrição dos
documentos contidos nos autos, apontando a ausência
de comprovação da prática de atos de corrupção pelos
agentes investigados, repetindo aquilo que já foi levanwww.tce.es.gov.br

Nesse sentido, a ﬁm de elucidar e conﬁrmar as teses levantadas na prova emprestada, a CPAD procedeu à intimação dos Senhores Sebastião e Wantuil, que foram devidamente intimados para serem ouvidos.

E ainda: “Não se recorda de qualquer pagamento exSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tracontratual, relatando que foi efetuado apenas pagamentos mensais de quatro mil reais por curto período
de tempo. Disse ainda que NUNCA recebeu qualquer pedido de pagamento de propina”. Frise-se, pagamentos
mensais realizados à empresa ACR, pela prestação dos
serviços contratados pela municipalidade.
Questionado sobre o seu testemunho junto ao Ministério Público do ES (ﬂs. 12/13, Volume I do Caderno Processual): “relatou que não procedem as aﬁrmações efetuadas, sendo que se SENTIU PRESSIONADO AO TESTEMUNHAR. Disse ainda que num segundo momento perante o judiciário, relatou a pressão sofrida, negando os
termos desse primeiro depoimento.
No mesmo dia (08/12/2017) foi tomado o depoimento
do Sr. Sebastião Antunes Gomes, onde esclareceu que:
conheceu a sociedade empresária ACR apenas após a
contratação pelo Município. Que não tem conhecimento
de atividade ilícita perpetrada pela ACR. Que não conﬁrma os termos do depoimento dado ao Ministério Público, esclarecendo que apenas aﬁrmou ao “parquet” estadual genericamente que a corrupção é sistêmica em todos os Tribunais de Contas, possivelmente também no
do Estado do Espírito Santo. Disse também que em NENHUM MOMENTO citou o nome do Sr. Victor Emanuel
Kill (sic), investigado nos presentes autos, como beneﬁciário de pagamentos ilícitos.
O Senhor Sebastião neste depoimento ainda reiterou:
“nunca citou o nome do Sr. Kill em oitiva realizada no
MPE/ES “.
Ora, conforme podemos extrair nos excertos destes depoimentos, todas as testemunhas, que seriam a única
base probatória encontrada pela nossa CPAD para sustentar a acusação no âmbito da Ação Penal, foram bem

claras no sentido de não imputar qualquer espécie de
responsabilidade ao Senhor Luiz Emmanuel Kill Guerzet.
Ademais, em seu interrogatório, o Senhor Kill negou a
procedência da acusação relatada nos autos, aﬁrmou
que não conhece as pessoas a quem pode ser imputada
a prática do delito constante dos autos, que não possui
relação pessoal com o sr. Domingos. Em suma, negou todas as imputações a si elencadas nos autos.
No que tange às acusações em face do Senhor Domingos, o MPES apontou o que segue:
“Ato contínuo DOMINGOS ASSIS BARCELOS elaborou um
parecer às folhas 103/110 relativo ao exercício de 2001
considerando que ‘os ajustes e acertos providenciados
pelo administrador do Município resultaram na inexistência de mácula nos atos administrativos’ manifestando-se pela regularidade das contas”.
O MPES apontou, ainda, que “como resultado dos atos
criminosos, as contas acabaram por ser aprovadas” (ﬂ.
2796).
Entretanto, não encontramos nos autos qualquer prova que comprove as alegações do MPES, isto é, que demonstre que o senhor Domingos direcionou a elaboração do parecer acima mencionado.
Com efeito, devemos registrar que o parecer apontado
(ITC 006/2003, processo TC 0045/2002) pelo MPES passou pelo crivo de diversos agentes públicos, tal como
procurador especial de contas, conselheiro, e, ainda, julgado pelo Plenário desta Corte de Contas, todos sempre
no sentido do parecer mencionado.
Desta feita, não há como sustentar a indiciação do senhor Domingos apenas por o mesmo ter realizado seu
trabalho de emissão de parecer, ainda mais por tal parewww.tce.es.gov.br

cer ter sido acolhido por autoridades superiores.
Ademais, para se impor juízo de valor negativo sobre o
trabalho efetivado pelo acusado, deveria haver escorço
probatório comprovando a prática de corrupção em sua
elaboração, o que não existe nestes autos.
Ressalte-se, que para apontar a mácula no exercício regular da proﬁssão de auditor de controle externo, em
sua análise técnica das contas de agentes públicos, deve existir prova concreta de ato doloso, isto é, não se pode concordar na indiciação, em processo administrativo
disciplinar de qualquer auditor de controle externo pela
mera alegação de prática de corrupção acerca de qualquer trabalho técnico efetivado, tal situação desestabilizaria todo o trabalho da área técnica do Tribunal de Contas, colocando em xeque todos os trabalhos de ﬁscalização por ventura realizados, retirando a segurança da estabilidade do cargo, garantida pela Constituição da República, para o ﬁel exercício de nosso mister.
O ataque a um trabalho técnico efetivado por um auditor
deste Tribunal deve se revestir de provas concretas aptas a comprovar o desvio no exercício da proﬁssão, não
se acatando que a mera alegação de corrupção ou má-fé
desqualiﬁque e enseje punição, quando houve apenas o
próprio exercício regular da proﬁssão.
Por outro lado, no intuito de tentarmos agregar elementos de prova aos autos, haja vista que a ação penal em
desfavor do acusado não trazia elementos comprobatórios da prática de qualquer ato de corrupção, intimamos
os principais citados pelo MPES na ação penal para depor perante esta comissão.
Considerando-se todos os depoimentos registrados às
ﬂs. 4073 e seguintes, em nenhum deles foi citado a práSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tica de qualquer ato de corrupção por parte do senhor
Domingos, pelo contrário, por exemplo no depoimento
prestado pelo senhor Mário Celso Amaral Pinto, relatou
que “trabalhou com os dois investigados na 6ª Controladoria Técnica, quando ingressou em junho de 2002, sendo que não presenciou quaisquer atitudes suspeitas por
parte dos investigados” (ﬂ. 4075).
Aﬁrmou, ainda, que os acusados “sempre tiveram boa
conduta, de forma ética, tendo executado procedimentos de auditoria com o sr. Domingos e foi subordinado do
sr. Luiz Emanuel Kill” (ﬂ. 4076).
Já no depoimento do senhor Sebastião Antunes Gomes
(ﬂs. 4082/4084), servidor municipal de Divino São Lourenço, foi informado à comissão que “seu contato com
os investigados era estritamente proﬁssional, através de
contatos telefônicos ou presencialmente, no caso do sr.
Domingos, quando ocorria auditoria presencial na Prefeitura de Divino São Lourenço, ressaltando que uma das
funções do TCE é orientar seus jurisdicionados”.
Aﬁrmou, ainda, que “nunca lhe pediram nenhum recurso para ﬁns ilícitos, exaltou a humildade do sr. Domingos,
tendo apenas relação proﬁssional com os servidores da
Corte de Contas por necessidade proﬁssional”.
O depoente sr. Wantuil Alves Resende, servidor do mesmo município, relatou (ﬂs. 4085/4086) que “não tem conhecimento de pagamentos efetuados ao sr. Kill ou sr.
Domingos”, que “não conhecia, antes dos fatos relatados nos autos, o sr. Kill ou o sr. Domingos. Somente os
conheceu após os fatos, aﬁrmando que o sr. Domingos
chegou a ir até o município para executar procedimento de auditoria”.
A depoente sra. Mariana Paiva Magnano Lopes, servi-

dora municipal de Vila Velha, também reaﬁrmou o teor dos depoimentos acima apontados, de que não tinha
relação pessoal ou proﬁssional com os investigados (ﬂs.
4087/4089).
Nos depoimentos dos srs. Luiz Guilherme Vieira e Guilherme Sarcinelli Ferreira, auditores de controle externo
neste Tribunal (ﬂs. 4137/4140) foi reaﬁrmado a ausência
de conhecimento acerca de qualquer ato desabonador
praticado pelos dois investigados.
Em seu interrogatório, o sr. Domingos aﬁrmou que não
procede a acusação relatada nos autos, aﬁrmou que não
conhece as pessoas a quem pode ser imputada a prática do delito constante dos autos, que não recebeu qualquer valor ou vantagem indevida pela empresa ACR no
exercício de suas funções do Tribunal de Contas, que não
possui relação pessoal com o sr. Kill.
Quanto à elaboração da instrução conclusiva pela regularidade dos atos de gestão do Prefeito de Divino São
Lourenço, aﬁrmou não ter recebido qualquer vantagem
para a elaboração da instrução conclusiva, nem sofreu
qualquer pressão ou foi instruído nesse sentido, informou, ademais, que seu entendimento foi elaborado por
razões técnicas, baseado na documentação constante
dos autos.
Por ﬁm, esclareceu que sua instrução conclusiva se deu
na análise dos atos de gestão do prefeito, e não na prestação de contas, que foi efetivado por outro auditor de
controle externo deste Tribunal e que seu entendimento
foi corroborado pela Procuradoria de Justiça de Contas,
pelo conselheiro relator e pelo Acórdão 062/2003 deste
Tribunal, de forma unânime.
Tudo isso, somando-se as provas produzidas pela CPAD
www.tce.es.gov.br

durante esta instrução processual, como o depoimento
dos próprios investigados e das testemunhas por eles arroladas, conforme suso mencionado, nos ﬁzeram concluir
que não existe escorço probatório apto a ensejar a indiciação dos acusados neste processo disciplinar, isto é, a
tese sustentada pelo Ministério Público na Ação Penal,
não encontra estribo nas provas constantes dos autos, o
que nos leva a concluir pela ausência de provas de que
houve prática de crime de Corrupção Passiva por parte
dos Senhores Kill e Domingos, igualmente de perpetração
de infração disciplinar.
Impende destacarmos, por ﬁm, que após exaustiva procura por parte de nossa Comissão, não conseguimos detectar, em qualquer das peças produzidas até o momento, quaisquer outros elementos de prova contra os investigados, tanto nos autos administrativos, quanto no penal, tampouco temos notícias de outras testemunhas que
pudessem trazer aos autos novos elementos aptos a ensejar o prosseguimento deste processo com a indiciação
dos acusados.
Diante do exposto, entendemos que não há outro caminho a ser seguido por esta CPAD, senão o de opinar pela
extinção do presente PAD 3370/2008, por não haver, in
casu, indícios mínimos de provas.
Ademais, sinale-se, que para referendar-se uma condenação no orbe disciplinar, mister que a autoria e a culpabilidade resultem incontroversas. Contrário senso, não havendo provas concretas de autoria dos acusados em ilícito administrativo, a absolvição se impõe por critério de
justiça.
Nesse norte, o Processo Disciplinar assemelha-se em muito com o processo penal, razão pela qual selecionamos jurisprudências esclarecedoras sobre o tema. Vejamos:
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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“A prova para a condenação deve ser robusta e estreme
de dúvidas, visto o Direito Penal não operar com conjecturas” (TACrimSP, ap. 205.507, Rel. GOULART SOBRINHO)
“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação”
(Ap. 162.055. TACrimSP, Rel. GOULART SOBRINHO)
“Sentença absolutória. Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do
‘in dubio pro reo’, contido no art. 386, VI, do C.P.P” (JUTACRIM, 72:26, Rel. ÁLVARO CURY)
“Mesmo, admitindo-se, a título de mera e surrealista
argumentação, que remanesça no bojo dos autos duas versões dos fatos, a primeira proclamada pelo apelado, desde a aurora da lide, a qual o exculpa, e a segunda encimada pelo dono da lide, o qual pretextando
defender os interesses da sedizente vítima, inculpa graciosamente o recorrido, pelo ﬁctício roubo, deve, e sempre, prevalecer, a versão declinada pelo réu, calcado no
vetusto, mas sempre atual princípio in dubio pro reu.
Nesse sentido é a mais alvinitente jurisprudência, que
jorra tribunais pátrios, digna de decalque face sua extrema pertinência ao caso submetido a desate:
Inexistindo outro elemento de convicção, o antagonismo entre as versões da vítima e do réu impõe a decretação do non liquet” (Ap. 182.367, TACrimSP, Rel. VALENTIM SILVA).
“Sendo conﬂitante a prova e não se podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que
absolve o réu” (Ap. 29.899, TACrimSP, Rel. CUNHA CAMARGO).

“Sem que exista no processo uma prova esclarecedora
da responsabilidade do réu, sua absolvição se impõe, eis
que a dúvida autoriza a declaração do non liquet, nos
termos do art. 386, VI, do CPP” (Ap. 160.097, TACrimSP,
Rel. GONÇALVES SOBRINHO).

DJe 18/09/2017).

Assim, com supedâneo no artigo 40, VI, da Resolução
303, de 18 de abril de 2017, opinamos pela exclusão da
responsabilidade disciplinar dos Senhores Luiz Emmanuel Kill Guerzet e Domingos Assis Barcelos, in verbis:

Pelo exposto e com base na competência outorgada pelo
art. 15, inciso II da Lei Complementar Estadual 621/2012
e pelo art. 22, inciso II da Resolução TC 261/2013 (RITCES), acompanho o entendimento vertido pela comissão
processante no relatório conclusivo e VOTO:

Art. 40. O relatório concluirá pela exclusão de responsabilidade disciplinar do indiciado quando a comissão
constatar:
(...)
VI – não existir prova suﬁciente para a condenação. (grifo nosso)
Ante o exposto, veriﬁco que inexiste prova material robusta nos autos apta a dar prosseguimento ao processo disciplinar com a citação dos acusados para apresentação de defesa, razão pela qual, coaduno com a posição
fundamentada pela comissão processante, votando pela
exclusão da responsabilidade dos Senhores Luiz Emmanuel Kill Guerzet e Domingos Assis Barcelos, nos termos
do art. 40, VI da Resolução 303/2017.
Por ﬁm, cabe ressaltar que as provas utilizadas neste
processo, decorrentes da ação penal, foram autorizadas
pelo juízo competente, conforme bem ressaltado no Relatório Conclusivo, em sintonia com o enunciado de súmula nº 591 do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 591
- É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada
pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a
ampla defesa, Primeira Seção, julgado em 13/09/2017,
www.tce.es.gov.br

Sublinho, ainda, que o entendimento acima exarado não
impede que este processo possa ser reaberto no caso de
surgimento de novas provas, desde que antes de consumado o prazo prescricional.

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO CORREGEDOR
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 Pelo arquivamento deste processo por inexistência de provas suﬁcientes para a condenação dos acusados, Senhores Luiz Emmanuel Kill Guerzet e Domingos
Assis Barcelos, com fulcro no art. 40, VI da Resolução
303/2017;
1.2 Pela notiﬁcação, do presente julgamento, aos servidores acima citados, conforme art. 50, §1º, da Resolução 303/2017.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 11ª Sessão Administrativa do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1739/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03080/1995-1, 02757/2010-7
Classiﬁcação: Admissão de Servidores Efetivos
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Servidor TCEES: JOSE CLAUDIO DEL PUPO
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO - CONSIDERAR COMO PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO TC
01160/2018 A ATA DA 8ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DE
2018
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

VOTO COMPLEMENTAR
Tratam os presentes autos de Recurso Inominado interposto pelo servidor José Cláudio Del Pupo, irresignado
com o teor de decisão administrativa que indeferiu o pedido feito em 05/12/2011 de subtração do extrato de
pontuação relativo ao PRODEP de 2002 do título relativo
ao curso superior adicional de graduação em Direito, para reapresentação no enquadramento da carreira disciplinada pela Lei 622/2012.
Nos termos do Acórdão 01160/2018, o Plenário, em sessão administrativa realizada no dia 04 de setembro de
2018, conheceu o presente recurso para reformar a decisão administrativa de ﬂs. 545 e deferir o pedido de reapresentação e utilização do título relativo ao curso superior adicional de Bacharel em Direito na progressão por
escolaridade da carreira de Auditor de Controle Externo,
regulado pela Lei Complementar n.º 622/2012.
Informa a SGP – Secretaria de Gestão de Pessoas no despacho de ﬂs. 626 que o recorrente já se encontra no último nível e na última referência, III15, da carreira de Auditor de Controle Externo, motivo pelo qual não existe
a possibilidade do título adicional de Bacharel em Direito ser apresentado para progressão salarial atualmente.
Diante de tal informação, o servidor José Cláudio Del Pupo requereu que fosse juntada aos autos a Ata da 8ª Sessão Administrativa de 04/09/2018, publicada no Diário
Oﬁcial de 23/11/2018, que apresenta trecho esclarecedor acerca do conteúdo da decisão plenária constante
do Acórdão TC 01160/2018, no que tange aos seus efeitos retroativos.
Conforme se vê na referida Ata, quando da votação dos
presentes autos, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Fawww.tce.es.gov.br

rias Chamoun questionou se o recorrente, apesar de já
se encontrar no último nível da carreira de Auditor de
Controle Externo, faria jus à retiﬁcação das datas de vigência das progressões obtidas, bem como o pagamento retroativo das respectivas referências salariais. Diante
da resposta positiva desta Relatora, o Conselheiro Chamoun declarou voto favorável ao provimento do recurso em tela.
Evidencia-se, portanto, com a leitura da Ata da 8ª Sessão
Administrativa de 2018, que na decisão plenária constante do Acórdão 01160/2018 considerou-se que o
recorrente faz jus à retiﬁcação das datas de vigência das
progressões obtidas, bem como o pagamento retroativo
das respectivas referências salarias.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONSIDERAR como parte integrante do Acórdão
01160/2018 a Ata da oitava Sessão Administrativa de
2018;
1.2 Dar ciência ao Recorrente.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 11ª Sessão Administrativa do Plenário.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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4. Especiﬁcação do quórum:

Recorrente: JORGE HELIO LEAL

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

Interessado: JORGEANA MARIA SARMENTO LEAL, ANA
LEONOR SARMENTO LEAL, RENATO SARMENTO LEAL,
RENATA SARMENTO LEAL

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1369/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05817/2011-9, 05835/2011-7, 00464/20059, 05339/2003-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Procuradores: FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES),
ARTHUR LUIS LOUREIRO (CPF:164.971.447-57), GABRIEL
FERREIRA ZOCCA (CPF: 171.485.817-02), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES), MATHEUS BRUNI BAPTISTA (CPF: 143.292.527-08), RAFAEL BEBBER CHAMON
(CPF:132.207.527-13), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB:
27532-ES), PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB:
26891-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB:23097-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS
DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), BARBARA
DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), ALEX
DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), MARCELO ABELHA
RODRIGUES (OAB: 7029-ES), LAILA CHEIM SADER MALHEIROS (CPF:133.993.717-48), TALITA ATAIDE DA SILVA (CPF: 153.685.427-12), ARTHUR AZEREDO THEVENARD (CPF: 140.390.417-04), BRUNO AUGUSTO RODRIGUES GUIMARAES (CPF:134.263.587-60), CHEIM JORGE
& ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:
03.444.489/0001-89)
www.tce.es.gov.br

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – IRREGULARIDADES
NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO – FALECIMENTO DO RECORRENTE – RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA PROVIMENTO AO RECURSO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Jorge Hélio Leal, na qualidade de Secretário Estadual de Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo, nos exercícios de 2001 e 2002, em face do Acórdão TC-280/2011, prolatado no processo TC 5339/2003
(ﬂs. 748-757), que julgou irregulares os atos de gestão
por ele praticados, apenando-o com multa no valor de
2.000 (dois) mil VRTE e condenando ao ressarcimento de
115.118,03 VRTE:
ACÓRDÃO TC-280/2011
PROCESSO - TC-5339/2003 (APENSO: TC-464/2005)
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ENGENHARIA EXERCÍCIOS DE 2001 A 2003
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ENGENHARIA - EXERCÍCIOS DE 2001 A 2003 - RESPONSÁVEIS: GETÚLIO MANOEL LOUREIRO (PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA
PALHA NOS EXERCÍCIOS DE 2001 A 2003), JORGE HÉLIO
LEAL (SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS
PÚBLICAS NOS EXERCÍCIOS DE 2001 E 2002) E SILVIO ROBERTO RAMOS (SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2003) - 1) SILVIO ROBERTO RAMOS - CONTAS REGULARES COM RESSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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SALVA - QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL - 2) GETÚLIO MANOEL LOUREIRO E JORGE HÉLIO LEAL - ATOS IRREGULARES - RESSARCIMENTO – MULTA.

va contraprestação dos serviços correspondentes, com
infringência ao artigo 151, inciso I da Resolução TC nº
182/2002;

[...]

2.1.1.2. Infringência ao artigo 40, inciso X da Lei nº
8.666/93, em face do edital de licitação não especiﬁcar o
critério de aceitabilidade dos preços unitários e globais;

ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez
de maio de dois mil e onze, à unanimidade, acolhendo o
voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Julgar regulares com ressalva as contas analisadas sob
a responsabilidade do Sr. Silvio Roberto Ramos, Ordenador de Despesas da Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas no exercício de 2003, dando-lhe a devida quitação, com base nos artigos 59, inciso II, e 60, ambos da Lei Complementar nº 32/93;
2. Julgar irregulares os atos de gestão ora analisados,
sob a responsabilidade dos Srs. Getúlio Manoel Loureiro,
Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha nos exercícios
de 2001 a 2003, e Jorge Hélio Leal, Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas nos exercícios de 2001 a
2002, com base no artigo 12, inciso III, da Resolução nº
182/2002, e artigo 59, inciso III, da Lei Complementar nº
32/93, apenando-os com multa individual no valor correspondente a 2000 (dois mil) VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 169 do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em
vista os seguintes procedimentos irregulares:
2.1. De responsabilidade do Sr. Jorge Hélio Leal:
2.1.1. Descumprimento de legislação - Contrato nº
29/2002:
2.1.1.1. Aprovação irregular da prestação de contas da
terceira parcela do Convênio 059/2000, sem a efeti-

2.1.1.3. Infringência aos artigos 7º, § 2º, inciso I e 40,
§2º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 em face da obra ter sido licitada sem projeto básico completo;
2.1.1.4. Infringência aos artigos 40, inciso XIV e 55, inciso
III, da Lei nº 8.666/93 em face de não constarem do edital as condições de pagamento;
2.1.1.5. Inexistência de respaldo legal para a exigência de
obrigatoriedade de participação dos licitantes a uma visita técnica conjunta ao local de realização da obra, em
dia e horário determinado pela Prefeitura, uma vez que
o artigo 30 da Lei nº 8.666/1993 não faz menção a tal
exigência;
2.1.1.6. Infringência ao artigo 21, §2º, inciso III da Lei nº
8.666/93, em face de haver decorrido o prazo de somente nove dias entre a data da efetiva disponibilidade do
edital e a data do primeiro ato formal da licitação;
2.1.1.7. Infringência ao artigo 32, § 5º, da Lei nº 8.666/93,
em face da exigência no edital, de apresentação por parte das empresas licitantes, do comprovante de pagamento da taxa referente à sua aquisição;
2.1.1.8. Infringência ao artigo 32, § 5º, da Lei nº 8.666/93,
em face do custo efetivo de reprodução do edital ser bastante inferior ao cobrado dos licitantes pela Prefeitura;
2.1.1.9. Infringência ao artigo 31, § 5º da Lei nº 8.666/93,
pela inexistência de justiﬁcativa para os índices econômicos indicados para que as empresas licitantes comprowww.tce.es.gov.br

vassem sua boa situação econômico-ﬁnanceira;
2.1.1.10. Infringência ao caput do artigo 65 da Lei nº
8.666/93, pela não apresentação de justiﬁcativa consistente para prorrogação de prazo da obra por 180 dias
por meio do 3º termo aditivo ao Contrato;
2.1.1.11. Infringência ao artigo 3º, § 1º, inciso I, e ao artigo 30 da Lei nº 8.666/93, em face de a licitação haver
inadvertidamente inabilitado as empresas ENCASA e
Schmidt sem o devido respaldo legal, por terem apresentado certidão do CREA com capital social não atualizado, frustrando, dessa forma, o caráter competitivo da
licitação;
2.1.1.12. Infringência ao caput do artigo 49 da Lei nº
8.666/93, em face de o certame anterior ter sido revogado sem justiﬁcativa consistente, não decorrente de fato superveniente;
2.1.1.13. Não cumprimento do disposto no item 3.2.10
da Cláusula Terceira – Das obrigações das partes – do
Convênio nº 59/2000, que determina ao Município:
apresentar à Secretaria, prestação de contas dos recursos transferidos, inclusive dos rendimentos provenientes das aplicações ﬁnanceiras legalmente autorizadas,
devolvendo à mesma os recursos não aplicados;
2.1.1.14. Não cumprimento do disposto no item 6 do
memorial descritivo da obra, o qual especiﬁca que a alvenaria de bloco de concreto deverá ser preenchida com
concreto, serviço não efetivamente executado;
2.1.2. Pagamentos indevidos – contrato nº 29/2002:
2.1.2. Quantitativos de serviços pagos e não efetivamente executados, resultantes das três parcelas de convênio
inicialmente repassadas, gerando pagamento indevido
no valor total de R$ 142.458,57 (cento e quarenta e dois
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e
sete centavos), correspondente a 115.118,03 VRTE.
[...]
ACORDAM, ainda, os Srs. Conselheiros deste Tribunal, na
mesma sessão, em determinar o ressarcimento ao Tesouro Estadual da importância de R$ 579.144,95 (quinhentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), correspondentes
a 435.175,47 (quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e
setenta e cinco vírgula quarenta e sete) VRTE, solidariamente, até o montante de 115.118,03 (cento e quinze
mil, cento e dezoito vírgula zero três) VRTE pelos senhores JORGE HÉLIO LEAL – Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas – exercícios de 2001 e 2002 e
GETÚLIO MANOEL LOUREIRO – Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha – nos exercícios de 2001 e 2002 e,
o montante de 320.057,44 (trezentos e vinte mil e cinquenta e sete vírgula quarenta e quatro) VRTE pelo senhor GETÚLIO MANOEL LOUREIRO – Prefeito Municipal
de São Gabriel da Palha no exercício de 2003.
[...]”
Por despacho deste Conselheiro Relator o processo foi
encaminhado à Secex Recursos para análise do mérito,
bem como para a veriﬁcação prévia dos requisitos de admissibilidade elencados no art. 197 da Resolusão TC nº
182/2002 e art. 84 da Lei Complementar nº 32/1993, vigentes à época.
Veriﬁcando que a análise das razões apresentadas no
item 2.2 da peça recursal requeria conhecimentos técnicos da área de engenharia, a Secex Recursos solicitou
o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Engenharia
e Obras Públicas que, por meio por meio da Manifesta-

ção Tecnica de Recurso 2/2015 (ﬂs. 464-493), apresentou suas considerações e conclusões atinentes a sua especiﬁcidade.
Novamente encaminhados os autos à Secex Recursos, foi
proferida a Instrução Técnica de Recurso 41/2016, encampando a análise técnica de engenharia, no sentido
de manter a irregularidade e o respectivo ressarcimento:
“[...]
CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se pelo conhecimentodo presente
expedientee, no mérito, pela manutenção da irregularidade referente a pagamentos efetuados indevidamente
no Contrato 029/2002, que geraram para o recorrente a
obrigação de ressarcir ao erário a quantia de 115.118,03
VRTE, em solidariedade como o Sr. Getúlio Manoel Loureiro.
Com relação às demais irregularidadesapontadas pelo
Acórdão TC 280/2011, impropriedades estas que levaram o Tribunal a aplicar ao recorrente a multa de 2000
VRTE, entende-se que, com o falecimento do gestor, deixaram de existir as condições para que lhe seja aplicada a
referida sanção administrativa, razão pela qual deve ser
decretada extinta a sua punibilidade.
É a nossa manifestação.
Vitória, 16 de junhode 2016
[...]”

Flávio Cheim Jorge, vem aos autos informar o falecimento de seu cliente Senhor Jorge Hélio Leal, comprovado
por certidão anexada ao processo (ﬂs. 489) e requerendo a este Tribunal de Contas a adoção das providências
cabíveis à luz da legislação.
Foi lavrada Escritura Pública de Inventário e Partilha do
Espólio de Jorge Hélio Leal, cujos herdeiros são os senhores Jorgeana Maria Sarmento Leal, Ana Leonor Sarmento
Leal, Renata Sarmento Leal e Renato Sarmento Leal, conforme documento anexo.
O artigo 5º, XLV, da CF/88 e o artigo 131 da Lei Complementar 621/2012 tratam do princípio da responsabilidade pessoal, que signiﬁca que a pena não passa da pessoa
do condenado, não obstante seja inalterada a situação
do responsável falecido no que se refere ao ressarcimento de dano ao erário.
Desta feita decidi por notiﬁcar os herdeiros do responsável, senhores Jorgeana Maria Sarmento Leal, Ana Leonor
Sarmento Leal, Renata Sarmento Leal e Renato Sarmento Leal, resguardando-lhe, assim, o exercício de seu direito de sustentação oral quando do julgamento, na forma do artigo 327 do Regimento Interno, e seu direito de
recurso (Decisão Monocratica Preliminar 1176/2017).
O Ministério Público Especial de Contas tomou ciência da Decisão Monocrática 01176/2017-3 (Ciencia
1708/2017).

O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio
do Parecer 1304/2017, da lavra do Procurador de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando o opinamento técnico.

Foi apresentada sustentação oral pela Dra. Amanda
Loyola Goulart, representante dos herdeiros do senhor
Jorge Hélio Leal, no dia 30 de janeiro de 2018, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte e juntadas os autos as Notas Taquigráﬁcas 0023/2018.

Em 06 de abril de 2016, o advogado do recorrente, Dr.

Por tratar-se de tema alusivo à obras, foi deferida a jun-

www.tce.es.gov.br
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tada das notas taquigráﬁcas e envio dos autos para a
área de engenharia pra a análise pertinente.
Seguiu-se a Instrução Técnica de Recurso 33/2018 que
conclui pelo provimento do recurso, reconhecendo a Ilegitimidade Passiva e consequentemente o afastamento
da responsabilidade do recorrente quanto a irregularidade apontada no item 2.2.1
do Acórdão TC 280/2011, com o afastamento de sua
obrigação de ressarcimento, no montante de 115.118,03
VRTE.
O Ministério Público de Contas emitiu Parecer 887/2018
da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, que anui à propposta contida na Instrução
Técnica de Recurso 33/2018.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica de Recurso 33/2018 contém argumentação corretamente fundamentada, que engloba todos os aspectos, formais e de mérito que compôem a
discussão deste processo, de modo que a encampo como motivação de decisão e transcrevo a seguir:
[...]”
2. ANÁLISE DA SUSTENTAÇÃO ORAL
Em sede de defesa oral, a representante legal dos herdeiros do Sr. Jorge Hélio Leal, considerando a manifestação
exposta na Instrução Técnica de Recurso 41/2016 quanto à extinção de punibilidade face as irregularidades apenadas com multa, contestou tão somente a irregularidade descrita no item 2.1.2 do Acórdão TC 280/2011, qual
seja:
2.1.2 Quantitativos de serviços pagos e não efetivamen-

te executados, resultantes das três parcelas de convênio
inicialmente repassadas, gerando pagamento indevido
no valor total de R $ 142.458,57 (cento e quarenta e dois
mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e
sete centavos), correspondente a 115.118,03 VRTE.
Preliminarmente, suscita a ilegitimidade passiva do Sr.
Jorge Hélio leal.
Expõem a defesa que a conduta imputada ao responsável se refere ao fato de ter aprovado a prestação de contas das três primeiras parcelas do convênio 59/2000, em
que foi apurado o pagamento de serviços não executados, resultando um dano ao erário de 115.118,03 VRTEs.

ditoria reconhecido a veracidade e os erros referente a
medição de cumprimento e área da obra.
Contudo, contesta a análise proferida na Manifestação
Técnica de Recurso MTR 2/2015 quanto a não comprovação da correspondência da quantidade de materiais utilizados com aquele pago.
Argumenta que a correlação da quantidade de material
utilizado com o pago foi devidamente demonstrada no
relatório topográﬁco, tendo sido comprovado que a espessura das tampas de galerias era de 20 cm e não de 17
cm como apontado no Relatório de Auditoria.
Análise

Argumenta que a aprovação ocorreu com base em “medições avalizadas pelos órgãos internos competentes pela ﬁscalização in loco [...]”, não podendo esperar do Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas conduta diversa, como a realização pessoal da ﬁscalização
e medições.

2.1 Da preclusão

Acrescenta que os servidores responsáveis pela ﬁscalização não integraram o polo passivo. Destaca o entendimento desta Corte de Contas pelo afastamento da responsabilidade dos prefeitos por não terem sido chamados aos autos os demais responsáveis pela liquidação da
despesa, e de não se promover a reabertura processual,
visto o tempo decorrido. Neste sentido cita os Acórdãos
TC 254/2014, 910/20165 e 203/2017.

Em sede de sustentação oral, nos termos do artigo 328,
§ 1º da Resolução n.º 261/2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo), somente são apreciadas matérias eventualmente ignoradas pela Manifestação Técnica de Recursos e/ou Instrução Técnica de Recursos e documentos novos.

No mérito, alega existência de erros no Relatório de Auditoria quanto à medição do cumprimento e da área da
obra, bem como da quantidade do material.
Informa que para comprovar os equívocos, foram juntados ao recurso de reconsideração um relatório topográﬁco realizado pelo recorrente, onde teria a Equipe de Auwww.tce.es.gov.br

Em exame a sustentação oral, contida nas notas taquigráﬁcas acostadas aos autos, percebe-se a ocorrência da
preclusão consumativa quanto às alegações apresentadas para aﬁrmar a correspondência do material utilizado com o pago.

Art.328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão juntar documento novo. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016).
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente, mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para a verdade material. (Redação dada pela Emenda Regimental nº
006, de 12.4.2016).
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Além desses tópicos, também devem ser apreciadas
eventuais matérias de ordem pública, visto que não precluem.
Veriﬁca-se que as alegações apresentadas na sustentação oral, quanto a este quesito, em linhas gerais, são as
mesmas apresentadas nas razões de recurso, diferenciando-se apenas quanto ao suposto equívoco na espessura das tampas da galeria hidráulica, cujo recurso se referiu a 19 cm e o correto seria de 20 cm, conforme o estudo topográﬁco trazido pelo recorrente.
Na análise das medidas de cumprimento e área da obra,
conforme se veriﬁca da MTR 2/2015, entendeu-se plausível os valores trazidos pelo recorrente, e não tendo sido declarada a veracidade e ﬁdelidade dos mesmos, como quer entender a recorrente. Nota-se que mesmo
considerando tais medidas, concluiu-se, na referida peça, que estas não são suﬁcientes para justiﬁcar as diferenças encontradas.
Depreende-se da análise procedida na MTR 2/2015, no
que se refere à largura da laje, o entendimento de que
não ﬁcou comprovada a espessura por não ter sido juntado aos autos fotos ou ﬁlmagens.
A recorrente contesta tal entendimento, aﬁrmando que
esta comprovação se faz pelo relatório topográﬁco juntado ao recurso.
Contudo, o mencionado estudo topográﬁco foi apreciado nos autos quando da análise técnica, tanto que se entendeu plausível os valores quanto ao comprimento e
área da obra.
Entretanto, entendeu-se que para a comprovação da largura deveria ser apresentado fotos ou ﬁlmagem.
Para elucidação transcrevemos a análise da MRT

02/2015, quanto a este quesito:
ANÁLISE DO QUESITO 2.2.1:
Na ocasião da Auditoria foi gerado o Relatório de Técnico
de Engenharia 03/20039 que aponta diferenças entre os
quantitativos pagos e executados tendo como principais
divergências a quantidade de aço utilizada e o volume de
concreto utilizado para enchimento de blocos.
Ao contrário do que sustenta o recorrente os quantitativos apontados foram calculados conforme tabela constante do Apêndice 0110 que contem a reprodução de
planilhas eletrônicas e croquis que foram utilizados para
calcular os quantitativos pagos e não executados.
No Apêndice 0211 foi feito uma planilha resumo com as
quantidades e valores não executados.
Outro ponto questionado pelos recorrentes diz respeito
à taxa de aço já que o valor alegado pelos defendentes se
aproxima de 100 kg/m³ e o valor utilizado em auditoria
foi de 54,80 kg/m³ (57.758 kg/ 1.054 m³) 12 aproximadamente 55 kg/m³ (valor médio para ediﬁcações). Diferente do que alega o defendente que atribui uma taxa equivocada de 46,82 kg/m³ como sendo a taxa utilizada pela
equipe de auditoria quando na verdade o valor foi 54,80
kg/m³ por ser uma média dos valores normalmente utilizados para obras de ediﬁcações.
Em pesquisas realizadas percebe-se que as taxas podem
variar em especial para obras que possuem maiores sobrecargas (forças externas). Na obra em questão o peso
da passagem de veículos pelo local. Contudo não foi demonstrado pelos defendentes, através de fotos da execução das armações, projetos estruturais (ferragens),
memorial de cálculo (semelhante ao Apêndice 02) que
contradiga as argumentações colocadas pela equipe técwww.tce.es.gov.br

nica como taxas para os elementos que compõe a estrutura embasados em estudos técnicos/acadêmicos.
O simples questionamento da referida taxa de armação
aliado a possibilidade de se ter valores maiores desta taxa (kg/m³) não é suﬁciente para afastar o pagamento indevido.
Com relação à área e medidas indicadas pelo defendente (Jorge Hélio Leal) cito as ﬂs. 409 a 430 do processo TC
5817/2011, veriﬁca-se plausível tais diferença de áreas
encontradas:
Total Apurado: 569,40 ML 4.323,01 M2
Comissão 580,58 ML 4.340,44 M2
Contudo elas mostram uma diferença de 1,96% no comprimento e 0,40% na área o que não justiﬁca as diferenças encontradas.
No que se refere à largura da laje não foi colocado mídia (fotos ou ﬁlmagem) que comprovem a altura média
de 19 cm (ao invés de 17 cm encontrado pela equipe de
auditoria).
Com relação ao não enchimento dos blocos de concreto nada foi abordado e seu ressarcimento será mantido
conforme Acórdão TC 280/2011.
Desta forma, deve-se manter a irregularidade, na condição de gestor (ordenador de despesas) ao Sr. Jorge Hélio Leal (Ex- Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas) e ao Sr. Getúlio Manoel Loureiro (Ex- Prefeito de São Gabriel da Palha) solidariamente ao valor de
115.118,03 VRTE (cento e quinze mil cento e dezoito vírgula zero três). O Sr. Getúlio Manoel Loureiro (Ex- Prefeito de São Gabriel da Palha) no valor de 320.057,44 (trezentos e vinte mil e cinquenta e sete vírgula quarenta
e quatro) VRTE. Totalizando o pagamento indevido de
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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435.175,47 (quatrocentos e trinta e cinco mil cento e setenta e cinco vírgula quarenta e sete) VRTE.
No ordenamento desta Corte de Contas inexiste previsão normativa para, na fase de sustentação oral, ser realizado um reexame da análise já proferida, em não se tratando de matéria de ordem ou fatos novos ou ignorados.
A preclusão consumativa justiﬁca-se pela necessidade de
se assegurar a razoável duração do processo, cujos atos
se encadeiam de modo lógico e progressivo, impondo-se a observância dos procedimentos preestabelecidos
nas normas processuais e repelindo-se a criação de procedimentos de exceção quando da apreciação do feito.
Sendo assim, entendemos que não subsistem razões de
ordem fática ou jurídica para que se proceda à reanálise
de alegações já examinadas na Manifestação de Recurso MTR 2/2015.
2.2 – Preliminar - Ilegitimidade Passiva
Para o deslinde da questão, importante tecermos algumas considerações quanto a responsabilização perante
o Tribunal de Contas.
No âmbito das Cortes de Contas, a responsabilidade é
subjetiva, o que implica na presença simultânea de três
pressupostos: a) ato ilícito na gestão dos recursos públicos; b) conduta dolosa ou culposa; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.
No exame acerca da existência de culpa, deve ser veriﬁcada a ocorrência de eventual excludente de culpabilidade, tal como inexigibilidade de conduta diversa ou ausência de potencial conhecimento da ilicitude.
Constatam-se nos autos (ﬂs. 163, 179 e 195 do Processo
TC 5817/2011) os pareceres de vistoria de obra emitidos
por técnicos (engenheiros), Sr. José Ricardo M dos San-

tos (referente a 1ª, 2ª parcela) e Sra. Elza (quanto 3ª parcela), no sentido de atestar a exatidão do cumprimento
da execução física do convênio referente a parcela ﬁscalizada, opinando, ao ﬁnal, pela sua respectiva aprovação.
Não foi apontado nos autos um erro ou falha no parecer
técnico facilmente perceptível por qualquer administrador de conhecimento mediano, onde o gestor poderia
ter opinado de modo diferente.
Da mesma forma, não se encontra nos autos qualquer
elemento que permita a conclusão de que as pessoas
responsáveis pela ﬁscalização não detinham capacidade
para o exercício de seu mister, não sendo viável a condenação do ex-secretário por culpa in elegendo.
A jurisprudência do TCU é no sentido de atribuir a responsabilidade ao gestor que atuou com base em pareceres técnicos ou jurídicos, quando estes contêm erros
perceptíveis aos olhos do homem médio, que age com
razoável diligência que dele é esperada.
Neste sentido, citamos os enunciados do Acórdão TCU
1275/2011 – Plenário (Processo 019.963/2009, Ministro
Relator Raimundo Carreiro); Acórdão 10642/2015 – Segunda Câmara (Processo 8865/2013 - 2, Ministro Relator Ana Arras
Enunciado Acórdão TCU 1275/2011 - Plenário
A regra é o gestor agir de acordo com os pareceres técnicos e jurídicos. Somente nos casos em que o parecer
contém erros perceptíveis aos olhos do homem médio,
ou seja, aquele que age com a razoável diligência que de
todos é esperada, é razoável exigir do gestor que aja de
modo diverso do indicado no parecer.
Enunciado Acórdão TCU 10642/2015 – 2ª Câmara
A responsabilização do gestor que age com base em pawww.tce.es.gov.br

recer técnico deve estar fundamentada em prova concreta e objetiva de que o parecer apresentava falhas perceptíveis por qualquer administrador de conhecimento
mediano, especialmente quando emitido no exercício
regular das funções do técnico e não por delegação de
competência.
Esta Corte de Contas, no Acórdão TC 537/2016 – Plenário (Processo TC 4833/2005), ao afastar a responsabilidade do dirigente máximo do município, entre os fundamentos adotados no voto-vista, ponderou a atuação
do gestor com respaldado em parecer técnico e especializado:
Nessa esteira de entendimento, importa ressaltar que os
indicativos de irregularidades ora apreciados se referem
a Pagamentos de itens além da quantidade contratada
e Pagamentos de itens com preço acima do mercado, o
que a meu ver não cabe a responsabilização do Ordenador de Despesas, neste caso concreto o Prefeito, pelos
motivos que seguem:
Em relação à execução dos itens que se mostram superiores aos efetivamente contratados, entendo por afastar a responsabilização proposta pela área técnica, pois
no subitem 2.9 do Anexo II do Contrato 26/2003, encartados pela equipe de auditoria às ﬂs. 57/61, há previsão de acompanhamento e ﬁscalização da referida obra
por um preposto designado pela Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos.
Ademais, consta nestes autos os Termos de Recebimento dos serviços (ﬂs. 105/134), bem como os Boletins de
Medição – 01 ao 06 (ﬂs.135/176), assinados, respectivamente pela Secretária Municipal de Serviços Urbanos –
Srª Andréia Norbim e pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos Interino – Sr. Liezio Otto.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Neste contexo, não é crível imaginar que o dirigente máximo da municipalidade possa ser responsabilizado por
acompanhar tais serviços técnicos e especíﬁcos de iluminação pública, muito pior, se prestar a aferição de estoque no almoxarifado de respectivos materiais, em visitas periódicas, como exigido no Edital em questão (item
2.9,ﬂs. 59) [...]

1. ACORDÃO

Portanto, após exame das circunstâncias dos autos, entende-se plausível o acolhimento das alegações da defesa no que tange à responsabilidade do Sr. Jorge Hélio Leal, então Secretário Estadual de Transporte e Obras Públicas do Espírito Santo, pela irregularidade tratada em
defesa oral sob análise.

1.1 CONHECER DO RECURSO para no mérito dar PROVIMENTO INTEGRAL, reformando-se o Acórdão TC
280/2011 recorrido, a ﬁm de que seja afastada a responsabilidade do Senhor Jorge Hélio Leal e herdeiros, reconhecida sua Ilegitimidade Passiva, quanto a irregularidade apontada no seu item 2.2.1;

3 CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se pelo provimento do recurso interposto pelo Sr. Jorge Hélio Leal, porquanto deva ser reconhecida a Ilegitimidade Passiva e consequentemente
afastada a sua responsabilidade quanto a irregularidade
apontada no item 2.2.1 do Acórdão TC 280/2011, com
o afastamento de sua obrigação de ressarcimento, no
montante de 115.118,03 VRTE.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, quanto ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Jorge Hélio Leal e herdeiros, por:

1.2 JULGAR REGULARES os atos de gestão analisados,
sob a responsabilidade do Senhor Jorge Hélio Leal e herdeiros;

RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1370/2018 – PLENÁRIO

1.3 AFASTAR o apenamento de multa imposta ao Senhor
Jorge Hélio Leal, deliberada no Acórdão TC 280/2011.

Processo: 05748/2012-1

2. Unânime.

UG: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção

Vitória, 28 de fevereiro de 2018.

3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.

[...]”

4. Especiﬁcação do quórum:

Responsável: CESAN , PABLO FERRACO ANDREAO

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento
da área técnica contida na Instrução Técnica de Recurso
33/2018 e o Parecer 887/2018 do Ministério Público de
Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte deliberação que submeto à sua consideração.

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.

FISCALIZAÇÃO INSPEÇÃO – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Fiscalização Inspeção
deﬂagrada para examinar documentação encaminhada
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pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan, referente a Protocolo de Intenções ﬁrmado entre o
Estado do Espírito Santo, a Cesan e o Caixa Fundo de Investimento em Participações Saneamento - FIP-Saneamento, objetivando o investimento do referido Fundo na
Cesan, por meio de aumento de seu capital através de
oferta privada de ações a investidores pré-qualiﬁcados
em licitação.
Por meio do documento de ﬂs. 01/366, a Cesan, através
de seu então Diretor-Presidente, noticiou que a Companhia, o Estado do Espírito Santo e o FIP-SANEAMENTO
(Caixa Fundo de Investimento em Participações Saneamento) haviam ﬁrmado, em 10/8/2011, Protocolo de Intenções que trazia em seu corpo os princípios gerais que
disciplinariam a relação entre as partes durante o período de análise, negociação e deﬁnição das premissas e
condições para realização de investimento direto pelo FIP-SANEAMENTO na Cesan, a ﬁm de proporcionar a ampliação e a implantação de sistemas de tratamento de
água e de coleta e tratamento de esgoto em todos os
municípios onde a Companhia detém a concessão desses serviços.
A Cesan esclareceu, ainda, que a operação de ﬁnanciamento pretendida era a primeira desta espécie a ser implementada na Companhia, sendo valiosas críticas, recomendações e/ou sugestões do Tribunal de Contas.
Através da peça de ﬂs. 465/466, a Cesan informou que
havia sido homologada pelo Conselho de Administração
da Companhia, em reunião realizada em 26/6/2012, a
contratação da empresa Creta Planejamento.
Por falta de um procedimento regrado para situações do
gênero, atendendo proposta do Conselheiro Domingos
Taufner, o Plenário determinou, em 3/12/2012, a autua-

ção do feito como Estudo de Caso Especial (ﬂs. 487/491),
a análise dos documentos enviados pela Cesan, bem como das informações remetidas ao Tribunal pelo senhor
Adailson Freire da Costa, na qualidade de Representante dos Trabalhadores no Conselho de Administração da
Cesan.
Na mesma ocasião, foi determinada a remessa dos autos
à então 8ª Controladoria Técnica, que, em face da complexidade do objeto em estudo e tendo em conta que esse envolve aspectos jurídicos, econômicos e ﬁnanceiros,
anotou, em manifestação datada de 1º/12/2015, que seria mais adequada a composição de uma equipe multidisciplinar (ﬂs. 492/497).
De toda maneira, assinalou a unidade técnica que o documental até então apresentado não possibilitava avançar, mesmo num exame preliminar, sem que houvesse
uma conﬁrmação do efetivo interesse do FIP-Saneamento em investir capital na Cesan. Nesse sentido, foi exarada a Decisão Monocrática 2305/2015, determinando
a notiﬁcação do Diretor-Presidente da Cesan para que,
no prazo de 30 dias, encaminhasse todas as informações
e documentos atualizados, relativos à pactuação havida
entre a Cesan e o FIP-Saneamento, a partir da contratação da empresa Creta Planejamento Ltda. (ﬂs. 498/500).
O responsável encaminhou a documentação solicitada
(ﬂs. 508/643). Às ﬂs. 508/510, o Diretor-Presidente da
Cesan, depois de discorrer sobre o andamento das tratativas com o Fundo de Saneamento e as obrigações que
ﬁcaram a cargo da Companhia, conﬁrmou que o Governo do Estado do Espírito Santo publicou a Lei n° 10.478,
de 23/12/2015, autorizando o Poder Executivo a aumentar o capital social da Companhia Espírito Santense de
Saneamento-Cesan, através da emissão de novas ações
www.tce.es.gov.br

ordinárias.
No início de abril de 2016, foi juntada pela Cesan, às ﬂs.
648-682, em CD e na forma impressa, cópia da minuta
do Edital destinado à seleção do co-investidor (operador
qualiﬁcado), que, junto com o FIP-Saneamento, formaria uma Sociedade de Propósito Especíﬁco, que adquiriria ações da Cesan, a respeito do qual espera o exame e recomendações do Tribunal de Contas (Protocolo
4999/2016, Ofício n. PR/12/3/2016).
Em seguida, os autos foram encaminhados à Secex Engenharia para exame preliminar, culminando na apresentação da Manifestação Técnica 1110/2016, com proposta
de notiﬁcação do responsável para prestar informações
e trazer documentos, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 91/2017.
Em resposta, o gestor prestou as informações constantes
no doc. eletrônico 9, trazendo como documentação suporte (doc. 10) cópia do Protocolo de Intenções ﬁrmado
entre o Estado do Espírito Santo, a Cesan e o FIP-Saneamento e da minuta do Acordo de Acionistas.
Foram, ainda, exaradas as Manifestações Técnicas
428/2017 (doc. eletrônico 15) e 999/2018 (doc. eletrônico 25) sugerindo a notiﬁcação do responsável para apresentação de informações, que foram acolhidas, respectivamente, nas Decisões Monocráticas 593/2017 (doc.
eletrônico 17) e 1571/2017 (doc. eletrônico 29),
Em 23/6/2017, o senhor Diretor-Presidente da Cesan,
em resposta à Decisão Monocrática 593/2017, prestou
as informações constantes no doc. eletrônico 21, sem
trazer documentação suporte.
Em 8/3/2018, em resposta à Decisão Monocrática
1571/2017, prestou as informações constantes no doc.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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eletrônico 37, trazendo como documentação suporte
(docs. 38/39), dentre outros, cópia da ata da 5ª reunião
extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS, realizada em 14/9/2017, que deliberou no item 6 da Pauta
a descontinuidade das análises e o encerramento Protocolo de Intenções ROPI #68/2011, ﬁrmado entre o Estado do Espírito Santo, a Cesan e o FIP-Saneamento.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Regimes Especiais – NRE para instrução processual. Mediante a Instrução Técnica Conclusiva 3266/2018 (ﬂs. 1243/1251), a
área técnica sugeriu a extinção dos autos sem resolução
do mérito em razão da perda superveniente do objeto.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer
4458/2018 – ﬂ. 1255).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o opinamento técnico e Ministerial pela extinção dos autos sem resolução do mérito em
razão da perda superveniente do objeto, tomando como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 3266/2018 (ﬂs. 1243/1251),
abaixo transcrita:
3. ANÁLISE TÉCNICA
3.1 Da Perda Superveniente do Objeto
Conforme informado e comprovado pelo então Sr. Diretor-Presidente da Cesan nos docs. eletrônicos 37 e 38,
a 5ª reunião extraordinária do Comitê de Investimento
do FI-FGTS, realizada em 14/09/2017, deliberou, no item
6 da Pauta, a descontinuidade das análises e o encerramento do Protocolo de Intenções ROPI #68/2011, ﬁrma-

do entre o Estado do Espírito Santo, a Cesan e o FIP-Saneamento, como se vê a seguir:

22/11/2017, em item extrapauta, nos seguintes termos:

Caixa Econômica Federal

Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros

Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros

Diretoria Executiva Ativos de Terceiros

Diretoria Executiva Ativos de Terceiros

Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos
Especiais

Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos
Especiais Fundo de Investimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço

Caixa Econômica Federal

Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Em atendimento ao Regulamento vigente do Fundo de
Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“FI-FGTS”), conforme resolução do Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“CCFGTS”)
nº 785/2015, segue extrato de ata da 5ª reunião extraordinária do Comitê de lnvestimento do FI-FGTS de 2017,
que ocorreu em 14 de setembro de 2017, as 09h30min.

Em atendimento ao Regulamento vigente do Fundo de
Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“FI-FGTS”), conforme resolução do Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“CCFGTS”)
nº 785/2015, segue extrato de ata da 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2017, que
ocorreu em 22 de novembro de 2017, às 09h30min.

Extrato da ata-5ª Reunião Extraordinária do Comitê de
Investimento do H-FGTS (“CI FI-FGTS”)

Extrato da ata - 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS (“CI FI-FGTS”)

Após constatado o quórum abaixo, a Presidente do CI FI-FGTS iniciou a reunião e o tratamento da ordem do dia,
conforme divulgação já realizada.

Após constatado o quórum abaixo, a Presidente do CI FI-FGTS iniciou a reunião e o tratamento da ordem do dia,
conforme divulgação já realizada.

(...)

(...)

Item 6. FIP Saneamento - Pipeline: Foram apresentadas informações sobre o pipeline remanescente _do FIP
Saneamento e os membros deliberaram sobre a descontinuidade das análises e o encerramento do ROPI
#68/2011 - Companhia Espirita Santense de Saneamento: (“CESÀN”);

Item extrapauta. Situação da operação CESAN: o Gestor apresentou aos membros o status da operação e os
membros do comitê deliberaram pela sua descontinuidade.

Figura
(destacou-se)
Tal deliberação foi conﬁrmada na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS, realizada em
www.tce.es.gov.br

Figura
Diante da descontinuidade das análises e do encerramento do Protocolo de Intenções Firmado entre o Estado do Espírito Santo, a Cesan e o FIP-Saneamento, veriﬁca-se a ausência de interesse processual em se proferir
decisão de mérito, lembrando que o interesse processuSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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al é formado pelo binômio necessidade e utilidade.
Fredie Didier Júnior, ao tratar do interesse-utilidade, assim se manifesta:
É por isso que se aﬁrma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em “perda
do objeto” da causa. É o que acontece, p. ex., quando o
cumprimento da obrigação se deu antes da citação do
réu – se o adimplemento se deu após a citação, o caso não é de perda do objeto (falta de interesse), mas de
reconhecimento da procedência do pedido (art. 269, II,
CPC-73).

ais 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

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

8.3. Inexistência de preclusão pro iudicato

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 extinguir o feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente do
objeto, com fundamento no art. 310, caput e inciso II
do Regimento Interno e artigo 70 da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(...)

Processos: 09123/2017-1, 02299/2013-1, 01084/2013-8

2. Unânime.

Ademais, é perfeitamente possível que o interesse processual, reconhecido no início da demanda, desapareça em momento posterior, determinando a prolação de
ato decisório sem exame do mérito por perda superveniente. (destacou-se)

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde

Cruz e Tucci leciona sobre a perda superveniente do interesse processual, em comentário ao inciso VI do artigo
485 do NCPC, de seguinte maneira:

Diante do exposto, a solução para o presente feito é sua
extinção, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 310, inciso II, do RITCEES ou nos moldes preconizados no artigo 70 da LOTCEES c/c o artigo 485, inciso VI, da Lei 13.105/15 (CPC),
que devem ser aplicados por analogia no caso concreto
em razão da falta da previsão de tal solução na LOTCEES
e no RITCEES para os processos de contas que tramitam
pelo rito ordinário.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processu-

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

ACÓRDÃO TC-1372/2018 – PLENÁRIO

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessados: JOSE TADEU MARINO, JOSE EDUARDO
FARIA DE AZEVEDO, HERACLITOAMANCIO PEREIRA JUNIOR, NARA FALQUETO CALIMAN, ATTO CONSULTORIA
EM SAUDE E EDUCACAO LTDA - ME, FERNANDO ANTONIO MARINS DE ALBUQUERQUE
Recorrente:

JAQUELINE MOFFATI OZORIO DA SILVA

Procurador: LUÍZA OZÓRIO DE OLIVEIRA
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – PROVIMENTO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – ANULAR ACÓRDÃO TC
1214/2017 – PLENÁRIO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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NA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pela senhora Jaqueline Moﬀati Ozório de Oliveira, em face do Acórdão TC 1214/2017 - Plenário prolatado nos autos do Processo TC 2299/2013, que trata de
representação impetrada pelo Ministerio Público Especial de Contas noticiando supostas irregularidades ocorridas durante o procedimento que culminou com a celebração do Contrato de Gestão nº 01/2012, entre a Secretaria de Saúde – SESA e a Organização Social Associação
Evangélica Beneﬁcente Espírito Santo – AEBES, visando
a operacionalização da gestão e execução de atividades
e serviços de saúde, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
O Acórdão em questão rejeitou as justiﬁcativas da Recorrente em relação aos seguintes itens:
- III.1 (Deﬁciência das estimativas de custos apresentadas pela ATTO Consultoria e pela Sesa),
- III.8 (Claúsula restritiva. Ofensa ao art. 8º, VI e §1º da
LC 489/2009 c/c art. 30, §1º da Lei 8.666/93. Ofensa ao
princípio da legalidade, isonomia, da competitividade,
da impessoalidade e da razoabilidade/proporcionalidade) e
-III.9 (Critério de julgamento da proposta técnica desarrazoado. Indício de direcionamento. Ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Ausência de motivação);
Em razão disso, a Recorrente foi condenada a pagar multa, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais):
Acórdão TC 1214/2017

REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE –
HOSPITAL ESTADUAL JAYME DOS SANTOS NEVES – GESTÃO HOSPITALAR POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA
PARCIAL. CLÁUSULA RESTRITIVA NA FASE DE HABILITAÇÃO. EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS
EM INSTALAÇÕES QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA
LICITANTE. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DESARRAZOADO. EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS
EM INSTALAÇÕES QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA
ENTIDADE E EM INSTALAÇÕES PRÓPRIAS. INDÍCIOS DE
DIRECIONAMENTO – MULTA – DETERMINAÇÕES – RECOMENDAÇÕES – NOTIFICAÇÃO DA PGE, SECONT E SEGER – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
1.3
Quanto ao mérito e nos termos do art. 207, §3º
da Resolução TC 261/2013 (RITCEES), por ACOLHER as
justiﬁcativas prestadas:
1.3.4. pela senhora Jaqueline Moﬀatti Ozório de Oliveira quanto ao item III.5 (Falta de congruência lógica entre
o suporte fático e a decisão da Sesa que ratiﬁcou o modelo de gestão por OSS);
1.4. REJEITAR, nos moldes do § 4º do art. 207 do RITCEES, as razões de justiﬁcativas apresentadas:
1.4.2. pela senhora Jaqueline Moﬀatti Ozório de Oliveira quanto aos itens III.1 (Deﬁciência das estimativas
de custos apresentadas pela ATTO Consultoria e pela Sesa), III.8 (Claúsula restritiva. Ofensa ao art. 8º, VI e §1º
da LC 489/2009 c/c art. 30, §1º da Lei 8.666/93. Ofensa
ao princípio da legalidade, isonomia, da competitividade, da impessoalidade e da razoabilidade/proporcionalidade) e III.9 (Critério de julgamento da proposta técnica desarrazoado. Indício de direcionamento. Ofensa aos
www.tce.es.gov.br

princípios da isonomia e da impessoalidade. Ausência de
motivação);
1.6. Nos termos do inciso II do art. 135 da LC 621/2012 e
inciso II do art. 389 do RITCEES, CONDENAR:
1.6.2. a senhora Jaqueline Moﬀatti Ozório de Oliveira
ao pagamento de MULTA DE R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais) e acréscimos legais, a ser atualizada
nos termos do art. 135, §3º e art. 138 da LC 621/2013,
em razão das irregularidades contidas nos itens III.1, III.8
e III.9;
...
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Recursos e
Consultas, que elaborou a Instrução Técnica de Recurso 224/2018, opinando pelo conhecimento do Pedido de
Reexame e, quanto ao mérito, pelo seu não provimento,
mantendo o Acórdão TC 1214/2017.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas, no Parecer 3899/2018, da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, veriﬁco que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco 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 224/2018, no que concerne à admissibilidade do presente recurso, abaixo transcrita:
“(...) PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

36

ATOS DO PLENÁRIO

observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Quanto ao cabimento, constata-se que o instrumento
utilizado pelo Recorrente é o adequado à hipótese dos
autos, tendo em vista o disposto no caput, do artigo 166,
da Lei Complementar nº 621/2012, abaixo transcrito:
Art. 166. Cabe pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos de ﬁscalização e de consulta.
No que concerne ao cumprimento do prazo recursal, veriﬁca-se que o Acórdão recorrido foi disponibilizado no
Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, em 20 de novembro
de 2017, considerando-se publicado em 21 de novembro
de 2017, consoante informação prestada pela Secretaria
Geral das Sessões. Assim, tendo em vista que o prazo para interposição do recurso é de trinta dias, nos termos
do artigo 408, § 5º, do Regimento Interno desta Corte de
Contas (Resolução TC 261, de 04 de junho de 2013), vencendo, portanto, em 22 de janeiro de 2018, o seu protocolo nesta Corte, em 4 de dezembro de 2017, é considerado tempestivo. (...)”
Do Mérito
Preliminar de cerceamento de defesa
Observa-se que a recorrente alegou cerceamento de defesa em razão da ausência de análise de documentos
apresentados por ocasião da sustentação oral.
Segundo a defendente, “embora apresentados e protocolizados neste Tribunal de Contas em 21 de março de
2017, os documentos apresentados na sustentação oral
foram juntados aos autos somente em 29 de novembro
de 2017”. Por esta razão, não foram analisados quando
da decisão proferida no Acórdão 1214/2017 – Plenário,

causando prejuízo à sua defesa (ﬂs.5).

(ﬂs.4291/4331).

Registre-se que o Núcleo de Recursos e Consultas, na
Instrução Técnica de Recurso 224/2018 e o Ministério
Público de Contas, no Parecer 3899/2018, não apreciaram tal argumentação, que constava do “Resumo dos Fatos” da peça inicial do presente recurso.

Ocorre que a juntada só aconteceu em 20 de dezembro
de 2017 (ﬂs. 4289), posteriormente ao julgamento dos
autos.

Entretanto, dada sua relevância, é preciso apreciá-la neste momento. Para tanto, será feita análise dos atos processuais praticados no Processo TC 2299/2013 (Representação, que culminou com a condenação da recorrente).
Referido processo integrou a pauta da 7ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida em 21 de março de 2017, quando a recorrente apresentou sustentação oral.
De acordo com o Despacho da SGS de número
13642/2017 (ﬂs. 4049 – Processo TC 2299/2013), de 27
de março de 2017, foi registrado que até a aquela data,
nenhum documento havia sido protocolizado pelos interessados.
Assim, foram juntadas as notas taquigráﬁcas da sustentação oral feita pela recorrente e os autos foram encaminhados à área técnica e Ministério Público de Contas para manifestação (ﬂs. 4050/4126).
Em seguida, o processo integrou a pauta da 34ª Sessão
Ordinária do Plenário (ﬂs. 4134), o Conselheiro Rodrigo
Chamoun apresentou o Voto 5932/2017 (ﬂs. 4135/4208)
e houve julgamento por meio do Acórdão TC 1214/2017,
em 03 de outubro de 2017 (ﬂs. 4209/4282).
Entretanto, conforme Formulário da Secretaria Geral
das Sessões, datado de 21 de março de 2017, os documentos apresentados pela recorrente deveriam ser encaminhados ao NCD e juntados ao Processo TC 2299/2013
www.tce.es.gov.br

Neste sentido, observa-se ter realmente ocorrido cerceamento da defesa da recorrente, sendo necessária
a anulação do Acórdão TC 1214/2017 - Plenário (ﬂs.
4209/4282 – Processo TC 2299/2013), a ﬁm de que os
documentos juntados às ﬂs. 4292/4351 possam ser analisados no momento processual adequado e a recorrente tenha seu direito de defesa assegurado de forma integral.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo, o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas quanto ao conhecimento
do presente recurso, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Conhecer do presente recurso;
1.2 DAR PROVIMENTO, e anular o Acórdão TC 1214/2017
(ﬂs. 4209/4282 – Processo TC 2299/2013), a ﬁm de que
os documentos juntados às ﬂs. 4292/4351 do Processo
TC 2299/2013, possam ser analisados no momento processual adequado e a recorrente tenha seu direito de deSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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fesa assegurado de forma integral.
1.3 Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1373/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04033/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SECOM - Superintendência Estadual de Comunicação Social
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ALTAMIRO ENESIO SCOPEL, ANDREIA DA
SILVA LOPES, ANA GLAUCIA DE SOUZA OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM) – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Superintendência Estadual de Comunicação Social
– SECOM, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores Andreia da Silva Lopes – Superintendente Geral, Altamiro Enesio Scopel – Superintendente Administrativo e Ana Glaucia de Souza Oliveira –
Superintendente Adjunta.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 229/2018
e a Instrução Técnica Conclusiva 3490/2018, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
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 4126/2018).
www.tce.es.gov.br

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 229/2018, abaixo transcrito:
3 GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
3.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Tabela
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

Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela
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

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

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:

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

Tabela

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:

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Tabela

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
4 MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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

Relator

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964

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:

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

Tabela

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

3.1.7 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de

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

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

www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO

1.1 Julgar REGULARES as contas dos senhores Andreia
da Silva Lopes – Superintendente Geral, Altamiro Enesio
Scopel – Superintendente Administrativo e Ana Glaucia
de Souza Oliveira – Superintendente Adjunta, frente à
Superintendência Estadual de Comunicação Social – SECOM no exercício de 2017, na forma do inciso I, do artiSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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go 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.

ACÓRDÃO TC-1374/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04522/2018-7

1.2 Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes
autos.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

2. Unânime.

UG: SETUR - Secretaria de Estado do Turismo

3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Exercício: 2017

Responsável: PAULO RENATO FONSECA JUNIOR, SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO, JOSE SALES FILHO,
NERLEO CAUS DE SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULARES – QUITAÇÃO –- ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual de Ordenador da Secretaria Estadual de Turismo, referente ao exercício de 2017, cuja gestão foi dos senhores
José Sales Filho e Nerleo Caus de Souza e da senhora.
Simone Carvalho Trancoso Modolo. A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 206/2018-7 (peça 50 dos autos) e a Instrução Técnica Conclusiva 3384/2018-5 (peça 79 dos autos) concluindo pela regularidade das contas
quanto ao aspecto técnico-contábil.

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 206/2018-7 (peça 50 dos autos), abaixo
transcrito, corroborado pela ITC nº 3384/2018-5 e pelo
parecer ministerial:
FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
por meio do Sistema CidadES, em 28/03/2018, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando, portanto, o prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual / art. 168 do
Regimento Interno do TCEES, o prazo para julgamento
das contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 31/12/2019.
ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

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 4038/2018-1) (peça 83 dos
autos).

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.

É o relatório.

GESTÃO PÚBLICA
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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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.
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
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
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
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
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

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
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:

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa

Tabela

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada

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
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
www.tce.es.gov.br

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

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCESegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.

to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, por:

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1.1 Julgar REGULARES as contas dos senhores José Sales
Filho e Nerleo Caus de Souza e da Sra. Simone Carvalho
Trancoso Modolo, Ordenadores de despesas da Secretaria Estadual de Turismo, no exercício de 2017, na forma inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal da Lei Complementar
Estadual 621/2012.

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a gestão dos Srs. José Sales Filho e Nerleo Caus de Souza e
da Sra. Simone Carvalho Trancoso Modolo, no exercício
de funções como ordenadores de despesas da Secretaria de Estado do Turismo, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos Srs. José Sales Filho e Nerleo Caus de Souza e da Sra. Simone Carvalho
Trancoso Modolo, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
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 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 Espíri-

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-1375/2018 – PLENÁRIO

1.2 Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.

Processo: 01089/2013-1

2. Unânime.

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra

3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Domingos Augusto Taufner

4. Especiﬁcação do quórum:

Denunciante: Helena Carla Gomes Ferreira

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.

Procuradores: CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB:
9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES),
LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES)

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA – CONHECER – DETERMINAÇÕES – ADOTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS – INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Denúncia, apresentada em 07/12/2012, referente ao déﬁcit do Instituto de
Previdência dos Servidores da Serra – IPS, solicitando
apuração de possíveis indícios de irregularidade cometiSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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dos pelo gestor da Prefeitura Municipal de Serra.
Corroborando sua exordial, o (a) denunciante acostou
aos autos Ofício OF.GAB/PRES. Nº 1040/2012, em que se
dá ciência ao Secretário Municipal de Finanças acerca do
5º Termo de Acordo de Parcelamento e Conﬁssão de Débitos Previdenciários, ﬁrmado entre o Município de Serra e o IPS, bem como, informa acerca da primeira parcela a ser paga em 30 de novembro do referido ano, no valor de R$ 383.961,00 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais).
A então 6ª Controladoria Técnica elaborou a Manifestação Técnica (ﬂs. 24/26), sugerindo o não recebimento
da Denúncia com o consequente arquivamento do feito, por entender que o expediente não condizia com os
critérios de
admissibilidade dispostos no artigo 90 da Resolução TC
nº 182/02, ante à falta de clareza e objetividade no tocante à irregularidade apontada, e à ausência de indício
de prova da mesma.
O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do
Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou pelo apensamento ao Processo TC 930/2013,
por entender haver relação direta com os elementos
contidos na Representação apresentada pelo parquet
naqueles autos (ﬂs. 30/31).
Ato sequente, o então Relator à época, Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto, acolhendo o opinamento ministerial, remeteu os autos ao Núcleo de Controle de Documentos – NCD, determinando o apensamento e sua
tramitação conjunta, a ﬁm de se evitarem decisões divergentes (ﬂ. 33).
Em Despacho 6477/2018-3 da Secretaria-Geral das Ses-

sões – SGS (ﬂ. 35), os autos foram encaminhados a este Conselheiro para conhecimento e providências, tendo
em vista o desapensamento do Processo TC 930/2013,
em atenção ao subitem 1.8 do Acórdão TC 1122/2017.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência elaborou
Manifestação Técnica 236/2018-8, sugerindo, em síntese, que:
Com base no Inciso IV do art. 43 da Lei Complementar
621/2012, seja determinado ao Prefeito Municipal da
Serra, Sr. Audifax Barcelos, bem como à responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Serra, na
pessoa da Sra. Magaly Nunes do Nascimento, a imediata adoção das medidas administrativas necessárias para
a caracterização ou elisão do dano em função dos juros e
multas incidentes sobre os valores relativos à Contribuições Previdenciárias não pagas ou recolhidas, a partir do
vencimento, até a sua regularização [mediante o pagamento e/ou parcelamento], ocorridas a partir do exercício de 2009 junto ao Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, observados os princípios constitucionais
e administrativos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a
contar de sua notiﬁcação, nos termos do art. 2º da Instrução Normativa TCEES – 32/2014;
Com base no art. 5º, e, esgotadas as medidas administrativas previstas no artigo 2º da Instrução Normativa
32/2014, sem a elisão do dano, a autoridade competente providenciará a instauração da tomada de contas especial, mediante autuação de processo especíﬁco, comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze)
dias;
Com base no art. 13 da mesma Instrução, alertar ao jurisdicionado para o caso de necessidade, que observe os
www.tce.es.gov.br

procedimentos e documentos a serem encaminhados a
esta Corte de Contas, nos termos do Anexo Único da IN
– 32/2014.
O Ministério Público de Contas anuiu ao posicionamento da Área Técnica, através de Parecer lavrado pelo Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira (ﬂs. 47/48).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei Complementar nº 621/2012, Lei Orgânica deste Tribunal, preconiza em seu artigo 94 acerca dos requisitos
de admissibilidade da Denúncia no âmbito desta Corte
de Contas. Vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III – estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
(grifo nosso)
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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O Regimento Interno deste Tribunal – RITCEES, também
dispõe acerca dos requisitos de admissibilidade da Denúncia em seu artigo 177 e determina que, dentre outros requisitos, a denúncia deverá estar acompanhada
de indício de prova e ser realizada por pessoa natural,
devendo conter nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante.

rios termos de conﬁssão de débitos.

Considerando o atendimento dos requisitos de admissibilidade mencionados, e ainda, observados os trâmites
legais e regimentais, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, conheço a presente Denúncia.

Veriﬁquei também a ausência de repasse para a cobertura de déﬁcit ﬁnanceiro do Fundo Financeiro (FUNFIN),
no período de janeiro a outubro de 2012, totalizando R$
14.223.175,15 (quatorze milhões, duzentos e vinte e três
mil, cento e setenta e cinco reais e quinze centavos).

Insta ressaltar que o referido processo se encontrava
apensado ao Processo TC 930/2013-4 até a prolação do
Acórdão 1122/2017-7, quando então me manifestei no
sentido de que fossem desentranhados, por não vislumbrar similitude quanto à matéria tratada naqueles autos,
quais sejam, investimento ﬁnanceiro realizado pelo IPS
no Fundo Elo e repasse de contribuições de servidores a
partido político.
Pois bem. É cediço que o Instituto de Previdência dos
Servidores do Município da Serra – IPS foi criado pela Lei
nº 922/85, Decreto nº 141 de 17 de junho de 1985, tendo como objetivo administrar a previdência e assistência dos inativos e pensionistas da Municipalidade, com
sua administração regulamentada pela Lei Municipal nº
2818/2005.
Os presentes autos cuidam de Denúncia encaminhada a
esta Corte de Contas, relatando preocupação do (a) denunciante em relação ao déﬁcit ﬁnanceiro do IPS, especialmente após anúncio feito pelo Prefeito do Município,
de que deixaria R$ 100 (cem) milhões em caixa para o
exercício seguinte, em que pese tivesse descumprido vá-

Da documentação apresentada pelo (a) denunciante foi
possível perceber a ausência de pagamento de contribuições previdenciárias patronal ao IPS, durante os meses
de maio a outubro de 2012, totalizando R$ 7.945.386,86
(sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Ademais, constatei a inadimplência da Prefeitura Municipal de Serra junto ao Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, que em valores históricos, totalizou R$
22.168.562,01 (vinte e dois milhões, cento e sessenta e
oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e um centavo).
A incidência de juros de mora sobre as contribuições e
aportes ﬁnanceiros não recolhidos no vencimento, até
a data da conﬁssão de dívida e assinatura do Acordo de
Parcelamento, totalizam R$ 411.293,43 (quatrocentos e
onze mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e
três centavos), referentes ao mês de novembro de 2012.
Ainda, o montante de R$ 23.037.660,13 (vinte e três milhões, trinta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e treze centavos) que deveria ser pago em 60 parcelas, acrescidas de juros e correção, sendo a primeira parcela no
valor de R$ 383.961,00 (trezentos e oitenta e três mil,
novecentos e sessenta e um reais), com vencimento em
30 de novembro de 2012.
Os valores relativos à incidência de juros e multas sobre
www.tce.es.gov.br

contribuições previdenciárias não pagas ou recolhidas
intempestivamente podem ser, na maioria das vezes, entendidos por esta Corte de Contas como dano ao erário.
Nas palavras do ilustre Relator do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, Cláudio Couto Terrão, “o descumprimento dos acordos de parcelamento dos débitos
previdenciários, além de acarretar o desequilíbrio atuarial e ﬁnanceiro do RPPS e a possível inviabilidade de
honrar benefícios previdenciários legalmente previstos,
acarreta a maior incidência de juros e multas previstos
na legislação de regência,
contribuindo para o aumento da dívida municipal e tornando cada vez mais improvável a solução do problema”.
Cabe destacar o Acórdão nº 558/2007, do Tribunal de
Contas do Estado do Mato Grosso, acerca de consulta
formulada sobre recolhimento intempestivo de contribuições previdenciárias, exarando o seguinte entendimento:
O administrador público deve tornar as providências para manter um controle interno eﬁciente que controle
prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias.
Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados
pela Administração Pública. Se ﬁcar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária,
conﬁgure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de
recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser
tomadas as providências para a apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem
deu causa ao atraso. Caso o Gestor se omita de apurar
a responsabilidade, deverá o mesmo, com recursos próprios, ressarcir a despesa efetuada com juros e multas
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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por atraso. (g.n.)
Mas isso não pode ser interpretado, de maneira literal,
pois 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 força maior que possa acarretar inadiável e signiﬁcativo aumento de despesa. Ocorrendo uma dessas causas ou alguma outra excludente razoável que seja suscitada pelo
jurisdicionado, é possível sim no caso concreto avaliar se
o mesmo tem ou não a responsabilidade pelo pagamento dos encargos de quaisquer obrigações, tributárias ou
não, que deveria ter pago tempestivamente.
No caso em tela, não constato nenhuma dessas excludentes. Diante disso entendo que os juros e multas incidentes sobre os valores relativos às contribuições previdenciárias não pagas ou recolhidas, a partir do vencimento, até a sua regularização [mediante o pagamento
e/ou parcelamento], são de responsabilidade dos agentes que lhes deram causa.
Nos termos do artigo 83, inciso VI e § 1º da Lei Complementar 621/2012, imperiosa se faz a apuração dos fatos,
com a devida identiﬁcação dos responsáveis, a quantiﬁcação do dano e a obtenção do respectivo ressarcimento.
No entanto, como mencionado pela SecexPrevidência

em sua Manifestação Técnica, há que se considerar a impossibilidade deste Tribunal em realizar tal
apuração, identiﬁcação e quantiﬁcação, apenas com base nos documentos trazidos aos autos.
Destarte, acompanhando o posicionamento técnico, entendo pela expedição de determinações ao Município,
para que adote as medidas administrativas necessárias à
elisão do dano, e, ainda, instaure Tomada de Contas Especial, no caso da inviabilidade do ressarcimento.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer a Denúncia, com base no artigo 94 da Lei
Orgânica desta Corte de Contas;
1.2 Determinar ao Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal de Serra, bem como à Sra. Magaly Nunes do Nascimento – Responsável pelo Controle
Interno Municipal, com fulcro no artigo 43, inciso IV da
Lei Complementar 621/2012, para que adotem [imediatamente] as medidas administrativas necessárias para a
caracterização ou elisão do dano em função dos juros e
multas incidentes sobres os valores relativos à Contribuições Previdenciárias não pagas ou recolhidas, a partir do
www.tce.es.gov.br

vencimento, até sua regularização [mediante pagamento e/ou parcelamento], ocorridas a partir do exercício de
2009 junto ao Instituto de Previdência dos Servidores da
Serra – IPS, observados os princípios constitucionais e
administrativos, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias,
a contar de sua notiﬁcação, nos termos do artigo 2º da
Instrução Normativa TCEES nº 32/2014;
1.3 Determinar à autoridade competente, que providencie a instauração de Tomada de Contas Especial, com base no artigo 5º da mencionada IN TCEES nº 32/2014, mediante autuação de processo especíﬁco, e comunicando
o fato ao Tribunal de Contas no prazo de 15 (quinze) dias,
caso esgotadas as medidas administrativas sem a elisão
do dano;
1.4 Alertar ao jurisdicionado, para o caso de necessidade, que observe os procedimentos e documentos a serem encaminhados a esta Corte de Contas, nos termos
do artigo 13 da IN TCEES nº 32/2014 e seu Anexo Único.
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1376/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04705/2017-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ERICK CABRAL MUSSO, ANA LUCIA FEITOSA
Representante: RICARDO GOMES
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGI-

TIMIDADE DA PARTE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – IRREGULARIDADE NA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM PESSOA JURÍDICA DECLARADA INIDÔNEA
– AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL – DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de representação formulada por cidadão em
que narra indícios de irregularidades em torno do Contrato 31/2013 e prorrogações posteriores, celebrados pela Assembleia Legislativa do Estado (ALES) com a
pessoa jurídica MS Informática – EIRELI (petição inicial
191/2017-6).
Segundo se aduz da peça inicial e da instrução dos autos, a empresa, que é portadora do nome fantasia Copy
Center Comércio de Produtos de Informática Ltda. – EPP
e do CNPJ 10.508.381/0001-78, sofreu penalidades administrativas de inidoneidade, de suspensão e de impedimento de março de 2015 a julho de 2017 e, ainda assim, teve seu contrato com a ALES prorrogado nos anos
de 2015 e 2016.
Em justiﬁcativas preliminares, o presidente da ALES, senhor Erick Musso, informou, em suma, que os fatos eram
objeto do processo administrativo 172176, que a Diretoria de Controle Interno já havia se pronunciado pela inexistência das suspeitas apontadas e que, após a manifestação dos servidores e setores responsáveis pelo contrato e da própria contratada, a Procuradoria Geral da Casa,
dentre outras medidas, opinou pela abertura de processo administrativo especíﬁco contra a empresa, tendo sido adotadas providências com vistas à não repetição da
www.tce.es.gov.br

falha (resposta de comunicação 578/2017-1 e peça complementar 11278/2017-6).
Em vista dos esclarecimentos prestados, o Núcleo de
Tecnologia da Informação (NTI) elaborou a Manifestação
Técnica 49/2018-1 e a Instrução Técnica Inicial 17/20181, apontando como indício de irregularidade a “prorrogação de contrato com empresa declarada inidônea para
licitar ou contratar com a Administração Pública” e atribuindo-o à responsabilidade da senhora Ana Lúcia Feitosa, que atuou como gestora do contrato 31/2013.
Regularmente citada, a servidora prestou justiﬁcativas
nas quais suscitou sua ilegitimidade, alegando ser agente incompetente para deliberar sobre a prorrogação do
contrato e para veriﬁcar a situação da empresa declarada inidônea (resposta de comunicação 194/2018-8 e peça complementar 4916/2018-7).
Encerrando a instrução processual, o NTI prolatou a Instrução Técnica Conclusiva 1776/2018-8, manifestando-se pela procedência da irregularidade e pugnando pela
responsabilização da gestora do contrato e sua penalização com multa, nos seguintes termos:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo
99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente
representação, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1.1 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA
DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Base Legal: art. 55, XIII c/c art. 97 da Lei 8.666/93.

[...]

Responsável: Ana Lucia Feitosa (Gestora do Contrato
31/2013)

Contudo, observa-se que a Manifestação Técnica nº
00049/2018 não foi confeccionada dentro da boa técnica pois APONTOU A ORA JUSTIFICANTE como sendo a
responsável pela “PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM
EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, já que, conforme se demonstrará, não estava no rol das suas competências qualquer análise jurídica ou procedimento para prorrogação contratual, mas apenas a ﬁscalização in
loco dos serviços prestados pela Contratante.

3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justiﬁcativas da Sra. Ana Lucia Feitosa – Gestora do Contrato 31/2013, em razão do
cometimento de infração disposta no item 3.1.1, aplicando-lhe multa, com base no art. 135, II, LC 621/2012,
na medida da sua culpabilidade;
3.3. Por ﬁm, cumpre ressaltar que há pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL ﬁrmado em favor de Ana Lucia Feitosa (Peça 50).
[...]
Por ﬁm, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas emitiu o parecer 3840/2018-6, por meio do qual analisou os requisitos de admissibilidade da representação,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade suscitada pela parte e, no mérito, concluiu pela procedência da representação, sugerindo aplicação de multa à agente responsável, acompanhando o entendimento técnico.
II

FUNDAMENTOS

II.1

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

Como se depreende das justiﬁcativas ofertadas pela senhora Ana Lúcia Feitosa, sua tese de defesa se desenvolveu essencialmente sobre alegações de ilegitimidade e
de ausência de competência para veriﬁcar a condição de
inidoneidade da contratada, já que a função por ela ocupada era a de gestora do contrato e, sendo assim, se dedicava tão somente ao acompanhamento da execução
contratual (resposta de comunicação 194/2018-8):

[…]
Para se ter uma noção da omissão da Manifestação Técnica nº 00049/2018-1, em nenhum momento foi mencionada a Resolução nº 2.890/201 O da Assembleia

do contrato” ou “ﬁscal do serviço”, com responsabilidade apenas de acompanhar e ﬁscalizar a execução técnica
in loco do serviço.
[...]
Observe Excelência que nos termos da Resolução da
ALES nº 2.890/2010 a função de “gestor de contratos”
é de ﬁscalizar in loco a execução técnica dos contratos e
não a de acompanhar ou controlar os aspectos jurídicos
do contrato e dos seus aditivos, tal competência está a
cargo do Supervisor do Setor de Contratos, senão vejamos o que prescreve a mesma Resolução nº 2.890/2010
agora em seu Anexo V:
[...]

Legislativa do Estado do Espírito Santo que ﬁxa as competências dos cargos e funções da Casa de Leis estadual,
bem como o Ato nº 1.568/201 O que aprova o ﬂuxograma dos processos administrativos geradores de despesa.

Segundo aduzido pela citada, competia-lhe, na condição
de gestora do contrato, relatar e solicitar aos seus superiores hierárquicos a apreciação e a decisão de providências que ultrapassem a sua competência, asseverando
que não detinha atribuição para deliberar sobre a prorrogação ou não do contrato.

Para a responsabilização, perante qualquer órgão de
controle não basta apenas apontar um agente público,
cabe agregar o adjetivo “competente” para que se possa
veriﬁcar quem pode ser considerado agente público e ﬁgurar como responsável perante um órgão de controle,
ou seja, o agente público competente e, por tanto, possível responsabilizado.

Informou a defendente que lhe cabia ﬁscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de habilitação e
qualiﬁcação, solicitando os documentos pertinentes durante a execução do contrato, acompanhando in loco o
cumprimento dos termos contratados e liquidando as
respectivas despesas, não ingerindo sobre aspectos jurídicos do contrato e de seus eventuais aditivos.

[...]

Ressaltou que a aplicação de penalidades à contratada
não impõe a rescisão da avença no curso da execução
contratual, pois nesse sentido é o entendimento dos Tribunais e da doutrina especializada.

Excelência, conforme se veriﬁca da simples leitura da Resolução ALES nº 2.890/201 O a função de “gestor de contrato” é equivalente a função de “ﬁscal de contrato” de
acordo com a expressão mais comumente utilizada. Em
suma: o “gestor do contrato” na ALES equivale ao “ﬁscal
www.tce.es.gov.br

Esclareceu a servidora que a atuação descrita na ITI
17/2018-1 e atribuída à sua conduta, na verdade cabia à
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Supervisão de Contratos e ao Setor de Contratos.
Além desses argumentos, a defesa apresentou a documentação que compõem a peça complementar
4916/2018-7, na qual é possível constatar também os
seguintes acontecimentos:
À ﬂ. 2 da referida peça, com data de 09/03/2015, a gestora submete ao secretário geral da Mesa Diretora da
ALES a avaliação acerca da prorrogação do contrato, condicionando-a à inexistência de impedimento jurídico:
Senhor Secretário Geral da Mesa:
Com relação ao Contrato nº 031/2013 os serviços estão sendo prestados sem intercorrências que expressam
grandes transtornos na execução dos serviços. Portanto, não vejo óbice em prorrogar o referido contrato, desde que não tenha impedimento jurídico para tal. Caso a
Administração opte por prorrogar sugiro que seja por 12
meses.
[sublinhei]
Em tramitações posteriores, vê-se que o procedimento
administrativo deixou de ser instruído pela gestora do
contrato – ligada à Coordenação de Reprograﬁa e Publicações da ALES – e passou a conduzido por unidades afetas diretamente à celebração de contratos.
Destaco a manifestação do Subdiretor Geral da Secretaria da ALES em que, considerando o parecer jurídico
favorável pela prorrogação, subordinou sua efetivação
à manutenção das condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação e, nesses termos, encaminhou o
procedimento à Supervisão do Setor de Controle Interno que o devolveu, sugerindo o prosseguimento (ﬂ. 3, da
peça complementar).
Mais à frente, com data de 25/03/2015, o setor de Su-

pervisão de Contratos remeteu o procedimento “com a
documentação de habilitação e qualiﬁcação da empresa
MS Informática conforme solicitação supra”, informando que os documentos estariam em consonância com a
Lei 8.666/1993. É importante dizer que, na documentação apresentada pela defendente, a assinatura do agente não está identiﬁcada (ﬂ. 5 da peça complementar).
Em que pese a conclusão atingida pela instrução processual, no sentido de responsabilizar a gestora do contrato pela ocorrência da irregularidade, creio estar evidenciado, conforme inclusive demonstram os documentos
trazidos pela parte que, neste caso concreto, não coube
à agente a avaliação de aspectos atinentes à prorrogação contratual, tampouco à averiguação das condições
de habilitação e de qualiﬁcação da empresa contratada nesta etapa procedimental, o que, inequivocamente,
foi procedido pelo setor de Supervisão de Contratos da
ALES, embora por servidor não identiﬁcado.
Nesse cenário, torna-se insustentável a proposta de condenação da agente, uma vez que não há nos autos o mínimo suporte probatório que demonstre a existência dos
requisitos mais elementares para sua responsabilização,
quais sejam: o nexo de causalidade entre a conduta a ela
atribuída e o fato irregular identiﬁcado.
Cabe registrar que a mera indicação da conduta e sua
deﬁnição como sendo causa da irregularidade não são o
bastante para a condenação da parte, pois se exige que
tais aﬁrmativas sejam feitas com arrimo no acervo probatório arrolado.
Tampouco a isolada conﬁguração da irregularidade, ainda que extremamente reprovável, não é o suﬁciente para ensejar a condenação sumária de quem quer que seja se, na prática, sequer se conhece a identidade daquewww.tce.es.gov.br

le que de fato deu causa à situação ilícita, como demonstrado na peça complementar 4916/2018-7.
Aliás, é importante que se diga, que este feito sequer foi
instruído com cópia dos procedimentos administrativos
que culminaram nas prorrogações em questão, o que representa uma grave falha processual, já que a acusação
foi dirigida à gestora do contrato sem o indispensável suporte probatório que o caso exigia.
Por isso, importa reconhecer que a conduta atribuída à
senhora Ana Lúcia Feitosa, de que “não veriﬁcou a existência de declaração de inidoneidade da empresa para
contratar com a Administração Pública quando das prorrogações”, embora verídica – já que de fato ela não procedeu a tal veriﬁcação – não lhe acarreta qualquer responsabilidade ou consequência jurídica, uma vez que
não lhe competia por obrigação jurídico ou mesmo fática de certiﬁcar a esse respeito e, sendo assim, inexiste
qualquer violação a dever jurídico por sua parte.
Portanto, divirjo do entendimento técnico e ministerial
e acolho a preliminar suscitada, reconhecendo a ilegitimidade da senhora Ana Lúcia Feitosa para ﬁgurar como responsável pela irregularidade apontada nos autos.
II.2

MÉRITO

II.2.1
Prorrogação de contrato com empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública
Embora tenha afastado a responsabilidade da parte citada, adentrando no mérito da irregularidade, encampo a
análise técnica e ministerial procedida e concluo que está conﬁgurada a prorrogação indevida pela ALES do contrato 31/2013, já que ﬁrmada com empresa comprovadamente declarada inidônea.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Entretanto, como não há elementos probatórios que
identiﬁquem o agente que teria dado causa à ocorrência de tal irregularidade, as provas carreadas aos autos
pela defesa se prestam tão somente a elidir a responsabilidade da servidora citada, como já abordado no item
anterior.

vas para veriﬁcar e reprimir a situação irregular.

Ademais, o próprio Poder Legislativo Estadual já adotou
providências para apurar o fato e repreender a contratado quando, ao receber denúncia de igual teor, realizou,

O Direito Geral da Secretaria da ALES, inclusive, determinou que fosse feita uma inspeção in loco a ﬁm de veriﬁcar o endereço e a localização da sede da empresa, já
que a denúncia havia indicado também a possibilidade
de se tratar de uma empresa fantasma.

por seu órgão de controle interno, uma auditoria de conformidade em que se conﬁrmou a ausência de informação a respeito das penalidades sofridas pela contrata nos procedimentos que culminaram na celebração
de aditivos (ﬂs. 33 e seguintes da peça complementar
11278/2017-6).
Há também informações de que, no período das prorrogações, foram intentadas outras licitações para contratação do mesmo objeto, tendo, contudo, resultado em
procedimentos fracassados.
Deve-se considerar ainda que, para a celebração dos aditivos, a empresa MS Informática EIRELLI, aceitou reduzir a franquia mensal de cópias inicialmente contratada,
repactuando os termos contratuais à demanda real da
ALES.
Nesse cenário, a Diretoria de Controle Interno da ALES
expediu recomendações para que o Órgão passasse a
adotar um maior rigor na montagem dos processos, a
ﬁm de evitar a repetição da falha identiﬁcada.
Todas essas medidas aconteceram antes mesmo da autuação deste processo de controle externo, formalizada
neste Tribunal em 17/07/2017, revelando que o próprio
jurisdicionado, de oﬁcio, adotou medidas administrati-

Além de todas essas providências, observo que há informações registradas pela Coordenação de Reprograﬁa e
Publicações da ALES de que os serviços vinham sendo
prestados conforme a deﬁnição das cláusulas contratuais.

Dando cumprimento à medida, uma servidora da Supervisão do Setor de Contratos foi ao local e certiﬁcou, em
24/08/2017, que o imóvel indicado estava alugado para
o sócio da empresa em questão, onde estava instalado
um depósito de equipamentos de informática.
Concomitante à adoção das medidas, a Casa concedeu
prazo para manifestação da empresa denunciada. Neste
ponto, é importante destacar que cabia à empresa contratada o dever jurídico de manter as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação, senão vejamos:
Lei 8.666/1993
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
[...]
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação.
Vale esclarecer, todavia, que, não tendo sido identiﬁcawww.tce.es.gov.br

do dano injustiﬁcado ao erário, falta a este Tribunal competência para exercer sua jurisdição sobre a referida pessoa jurídica, já que a Lei Orgânica deste Tribunal estabelece apenas duas hipóteses em que particulares com
vínculo com a Administração possam vir a responder perante esta Corte – no caso de dano ao erário e fraude à
licitação (precedente dado pelo Acórdão TC 981/2014 –
Plenário).
Prosseguindo na narrativa da peça complementar
11278/2017-6, trazida pelo gestor do Legislativo Estadual, vê-se que a Procuradoria da ALES, ao se manifestar
sobre o caso, posicionou-se pela impossibilidade de retenção de pagamento dos serviços, pois foram efetivamente prestados, mas sugeriu à direção da ALES a instauração de processo administrativo contra a empresa
para apuração de sua omissão quanto às penalidades sofridos, nos seguintes termos: (ﬂs. 103 e seguintes da peça complementar 11278/2017-6):
[...]
Isto posto, em relação ao apontado na denúncia, tendo
em vista não ter sido observado qualquer prejuízo à Assembleia Legislativa, uma vez que (a) o serviço contratado foi efetivamente prestado, (b) os órgãos internos
de controle atestaram a apresentação da documentação exigida por lei para o pagamento e contratação no
âmbito do serviço público, (c) inexistência de diretriz ou
obrigação legal no sentido de consulta prévia ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS),
(d) tratar de dever da contratada, nos termos do disposto na Cláusula 10.1.10 e nas sucessivas prorrogações, informar a manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação, conclui-se que a Assembleia Legislativa
deve abrir processo administrativo especíﬁco contra a
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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empresa contratada, visando a investigar as razões de
fato e de direito que culminaram na sua omissão em relação à sanção aplicada e descrita na ﬁ. 04 dos presentes autos, ainda que o contrato em epígrafe tenha chegado ao seu termo.

§ 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)

[...]

[...]

Nesse viés, é importante reﬂetir sobre a melhor solução
para o caso.

[...]

Por ﬁm, recomenda-se à Supervisão de Licitação e ao
do Setor de Contratos que adotem as recomendações e
orientação feitas no bojo da presente manifestação em
todos os editais de contratação e no ato de pagamento
dos fornecedores de produtos e prestadores de serviço
da Assembleia Legislativa.

Não se mostra razoável que a reabertura da instrução
se justiﬁque apenas para buscar a sanção de um agente
que sequer é conhecido. Tal medida acrescentaria custos elevados ao feito, já que exigiria diligências preliminares e, ainda assim, sem garantia da utilidade do provimento desta Corte.

[destaques do original]

Por outro lado, o próprio órgão jurisdicionado, de maneira tempestiva e efetiva, já adotou de ofício providências
necessárias à não repetição do acontecido.

Todas essas circunstâncias merecem ser sopesadas, em
especial diante do que determina o recém alterado art.
22, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB), regulada pelo Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as diﬁculdades
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a
seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 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)
§ 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)

Por essa razão e considerando critérios de racionalização
administrativa e economia processual reconhecidos pelo art. 142, §4º, da Lei Orgânica do TCEES e art. 427, §4º,
do Regimento Interno, entendendo que o órgão de controle interno do Poder Legislativo já conduziu a questão
de forma eﬁciente, o que impõe reconhecer que foi atingida a ﬁnalidade a que aludem o art. 70, caput e o art.
74, IV, da Constituição Federal – abaixo reproduzidos –,
que preveem a integração entre os sistemas de controle
interno e externo:
Art. 70. A ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
www.tce.es.gov.br

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a ﬁnalidade de:
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Logo, ponderando entre as circunstâncias do caso concreto e a condução já promovida pela ALES e considerando as consequências jurídicas e fáticas que melhor se
amoldam à situação, voto por que seja expedida determinação à ALES, reiterando os termos da recomendação
já ﬁrmada por seu órgão de controle interno, dispensando-se a reabertura da instrução processual.
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 do entendimento
técnico e ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Acolher PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE suscitada
pela senhora Ana Lúcia Feitosa, nos termos relatados no
item II.1;
1.2. Julgar PROCEDENTE esta representação, conforSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

me art. 95, II c/c art. 99, § 2º, da Lei Orgânica do TCEES (Lei Complementar Estadual 621/2012) e art. 178, II
c/c art. 182, parágrafo único, do RITCEES (Resolução TC
261/2013);
1.3. DETERMINAR à gestão da Assembleia Legislativa do
Estado que, em procedimentos licitatórios e em prorrogações contratuais, adote como rotina administrativa a
veriﬁcação prévia das condições de habilitação e de qualiﬁcação da pessoa jurídica a ser contratada, certiﬁcando-as nos autos do procedimento inclusive quanto à inexistência de aplicação de penalidades relativas à normas
de licitações e contratos;
1.4. Dar CIÊNCIA da determinação constante do item anterior ao órgão de controle interno do Poder Legislativo Estadual;
1.5. DISPENSAR a Secretaria Geral de Controle Externo
do monitoramento da determinação imposta; e
1.6. Dar CIÊNCIA ao representante e às partes, na forma
regimental; e
1.7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

ACÓRDÃO TC-1377/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05076/2018-1
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Requerente: PAULO LEMOS BARBOSA
PEDIDO DE REVISÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – EXERCÍCIO DE 2013 – NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DE ADMISSBILIDADE DO PEDIDO DE REVISÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR - APENSAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br

Trata-se de pedido de revisão interposto em 13/06/2018
pelo senhor Paulo Lemos Barbosa em face do Parecer
Prévio 00048/2017-7 prolatado pela Segunda Câmara
deste Tribunal nos autos do Processo TC 2685/2014-9
que versa sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Alegre, referente ao exercício de 2013.
Por meio do referido Parecer Prévio, recomendou-se ao
Legislativo Municipal a rejeição das contas do recorrente, com fundamento no art. 80, III, da Lei Complementar
Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas).
Tendo vislumbrado a possibilidade de não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, submetido o feito
ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas que, por meio do Parecer Ministerial 004492/2018-4
(evento 06), propôs o não conhecimento do expediente
recursal, tendo em vista o art.421, § 11 do RITCEES.
II

FUNDAMENTOS

Como bem delineado por meio do Parecer Ministerial, o
pedido de revisão interposto não encontra amparo legal,
tendo em vista o que preconiza o art.421, § 11 da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do TCEES), reprisa-se:
Art. 421. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, caberá pedido de revisão, de natureza jurídica similar à da ação rescisória
[...]
§ 11 Não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre as contas prestadas anualmente pelo
Governador do Estado e pelos Prefeitos, bem como de
decisão proferida em processo de ﬁscalização.
Além de demonstrado o não cabimento do pedido de reSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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visão em face de parecer prévio, mesmo se aplicando o
princípio da fungibilidade recursal, veriﬁca-se a impossibilidade de subsunção de outra espécie recursal, in casu
do recurso de reconsideração, ante o decurso do prazo
para a interposição deste expediente, a saber:
Art. 399. O recorrente não será prejudicado pela interposição de um recurso por outro, desde que respeitado o
prazo de interposição do recurso cabível, ressalvados os
casos de má-fé ou erro grosseiro.
Advém que, conforme Despacho 49390/2018-5 (evento
09), não há a possibilidade de receber o apelo como recurso de reconsideração em face da expiração do prazo
recursal de 30 (trinta) dias em 13/11/2017.
Desse modo, tendo em vista o não cabimento do pedido
de revisão na forma do art.421, § 11, do RITCEES, bem
como dada a impossibilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, o expediente não merece ser
conhecido.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação, que submeto à sua
consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 NÃO CONHECER o pedido de revisão, nos termos do
art. 421, § 11, do Regimento Interno do Tribunal de Con-

tas do Estado do Espírito Santo;
1.2 DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao interessado;
1.3 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito e
APENSAR aos autos do processo TC 2685/2014-9.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1378/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09064/2017-8, 03890/2015-5
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Requerente: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
PEDIDO DE REVISÃO – CONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – JULGAR REGULAR - EXPEDIR DETERMINAÇÃO ARQUIVAR.
O EXMO. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES,
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Revisão interposto pelo Senhor Javan de Oliveira Silva, em face do Acórdão TC 225/2017,
prolatado nos autos do processo TC 3890/2015, que julgou irregulares a prestação de contas anual da Prefeitura
Municipal de Ibitirama, referente ao exercício de 2014,
sob sua responsabilidade.
A parte dispositiva do Acórdão TC 225/2017 tem o seguinte teor:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC3890/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito de março de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva
1. Julgar irregulares a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama, referente ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do Sr. Javan de Oliveira SilSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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va, Prefeito Municipal, em razão da manutenção da irregularidade inserta no item 2 do voto do relator (Item 3.2
da ITC nº 3228/2016-2);
2. Aplicar penalidade de multa pecuniária no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 135, incisos I e
II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
3. Dar ciência à Secretaria Geral de Controle Externo –
SEGEX, para monitoramento desta decisão do voto proferido pelo relator, na prestação de contas anual do respectivo jurisdicionado, na forma do artigo 2º, da Resolução TC nº 278/2014.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a
partir da publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da
multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Recursos e
Consultas para instrução processual, oportunidade em
que foi elaborada a Instrução Técnica de Pedido de Revisão nº 15/2018 que opinou pelo provimento do presente recurso.
Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério Público de Contas que, também, opinou pela expedição
de determinação, conforme se depreende do Parecer
nº 044532/2018-5, de autoria do Procurador de Contas,
Luiz Henrique Anastácio da Silva.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.
DOS PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE REVISÃO
A análise dos pressupostos do pedido de revisão passa
pela veriﬁcação, no caso concreto, da capacidade da par-

te, da existência de interesse, da legitimidade processual
e de seu cabimento.

gado, e fundado:

Esse delineamento é condição essencial para que, em fase posterior, se possa adentrar a discussão de seu mérito, julgando-se pela procedência ou improcedência do
pedido.

II – em evidente violação literal de lei;

No caso vertente, em conformidade com análise realizada pela área técnica, revelaram-se preenchidos todos
os pressupostos necessários ao conhecimento do Pedido
de Revisão, senão vejamos:
Analisando as condições de admissibilidade do Pedido
de Revisão, observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Em relação à tempestividade, veriﬁca-se, conforme Despacho 12223/2018 da Secretaria Geral das Sessões,
que o Acórdão TC 225/2017 transitou em julgado em
14/08/2017. Assim, tendo sido o Pedido de Revisão protocolizado em 29 de novembro de 2017, tem-se que não
operou o transcurso do prazo de dois anos contados do
trânsito em julgado da referida decisão, nos termos do
artigo 171 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas - LC
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 – LC 621/2012, a seguir reproduzido:
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 julwww.tce.es.gov.br

I – em erro de cálculo nas contas;
III – em falsidade ou insuﬁciência da prova produzida na
qual se tenha fundamentado o acórdão recorrido;
IV – na superveniência de documentos novos com eﬁcácia sobre a prova produzida.
Embora o Defendente não tenha apontado especiﬁcamente em qual dos incisos do artigo 171 da LC 621/2012
se fundamentaria o presente Pedido de Revisão, infere-se pela argumentação apresentada na exordial, bem como das documentações juntadas aos presentes autos,
que o Pedido de Revisão tem por base o inciso, IV do artigo 171 da LC 621/2012, ou seja, na superveniência de
documentos novos com eﬁcácia sobre a prova produzida.
Importante destacar que o Pedido de Revisão, tal qual a
ação rescisória no processo civil, busca corrigir eventuais
equívocos, só identiﬁcados posteriormente, que maculam o ato decisório e comprometem a lisura da prestação jurisdicional. Não se presta a discutir a justiça da decisão proferida, nem a valoração ou interpretação, pelos
julgadores, das provas dos autos. Trata-se da identiﬁcação de um possível engano, que contaminou todo o julgamento e, exatamente por isso, deve ser reparado, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado.
Assim, no Pedido de Revisão, a questão conﬂituosa, ou
mérito, não coincide com a lide principal, porque não
mais se permite rediscutir os fatos e provas já debatidos
e sopesados quando do julgamento da causa. O cerne do
instrumento processual gira em torno da ocorrência de
um engano: pela ocorrência de erro de cálculo; pelo toSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tal 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.
Também é a partir da possibilidade de ocorrência de
uma ou algumas das situações anteriormente descritas
que se veriﬁca a admissibilidade da peça revisional: se é
cabível e adequada à hipótese dos autos.
Percebe-se, dessa forma, que há uma linha muito tênue
entre a análise do pressuposto processual de adequação
e a do próprio mérito do Pedido de Revisão, já que ambas perpassam pelos mesmos fundamentos. No entanto, na primeira, basta a simples possibilidade de ocorrência para que o instrumento esteja adequado (atendidos
os demais requisitos de admissibilidade), numa veriﬁcação perfunctória; já na segunda, a análise é exauriente,
atestando se, de fato, as alegações do postulante merecem prosperar.
Nessa perspectiva, entende-se que a juntada de novo
documento é motivo ensejador, em um juízo meramente perfunctório, para que se conheça da postulação.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos presentes autos, a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama, sob responsabilidade de
Sr. Javan de Oliveira Silva, relativa ao exercício de 2014 –
Processo TC 3890/2015, foi julgada irregular em virtude
da seguinte irregularidade apontada no Relatório Técnico – RT 110/2016:
3.1.2 – REPASSE A MENOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO REGIME GERAL O VALOR DE
R$115.836,01.
Embora a folha de pagamento tenha apontado valo-

res bem próximos daquele que foi repassado (tabela 2),
existia saldo de exercícios anteriores que elevou para
R$115.836,01 o valor repassado a menor ao INSS.
A questão principal recai sobre o fato de que a área técnica deste Tribunal de Contas tem aceitado, em diversos processos de prestação de contas anual, variações
de até 10% do valor relativo à contribuição previdenciária de servidores a ser repassado pelo jurisdicionado ao
INSS, em consonância com a nota técnica emitida pela
Segex nº 007/2014.
Sendo assim, o recorrente invoca o princípio da isonomia no julgamento da prestação de contas sob sua responsabilidade, eis que o percentual recolhido pelo município está dentro da variação considerada como aceitável por esta Corte.
Pois bem, veriﬁca-se que assiste razão ao recorrente.
No processo de prestação de contas anual do município de Ibitirama, a Instrução Técnica Conclusiva - ITC
3228/2016 veriﬁcou que não foi repassado ao INSS o
montante de R$ 27.967,30, correspondendo a 3,28%
do valor devido àquele órgão
(R$
851.498,59).
Neste recurso em exame, o corpo técnico desta Corte
analisou a documentação inserida aos presentes autos
e concluiu que o valor pendente de repasse corresponde, na verdade, a R$ 9.813,03, representando 1,15% do
valor devido.
Conclui-se, portanto, que ambos os percentuais se apresentam inferiores ao máximo permitido na Nota Técnica 007/2014, razão pela qual deve ser afastada a irregularidade das contas do recorrente, nos moldes do art.
421, IV, do RITCEES.
www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER o Pedido de Revisão, tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
1.2 JULGAR procedente, quanto ao mérito, o Pedido de
Revisão, para afastar a irregularidade contida no item 1
do Acórdão TC-225/2017-Primeira Câmara, bem como
afastar a aplicação da multa pecuniária imposta ao responsável e, dessa forma, julgar regular a prestação de
contas em análise, sob responsabilidade de Javan de Oliveira Silva, bem como dar quitação ao responsável;
1.3 DETERMINAR ao responsável pelo sistema de controle interno que instaure, nos moldes da Instrução Normativa 32/2014, procedimento administrativo para apurar a responsabilidade/ressarcimento das possíveis despesas com multas e juros em razão do pagamento em
atraso das contribuições previdenciárias.
1.4 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1379/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04586/2018-7
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

UGs: SEDH - Secretaria de Estado de Direitos Humanos,
SETADES - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência
e Desenvolvimento Social
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA-SECONT
CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de representação, autuada em decorrência do Acórdão TC 1318/2017, prolatado inicialmente nos autos do Processo TC - 8699/2015 que tratava de
ﬁscalização na Secretaria de Estado da Saúde destinada a
averiguar ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho no curso do exercício de 2014, posteriormente, estendida às outras unidades gestoras, sendo
o presente referente a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEADH, sob a responsabilidade dos senhores Helder Ignácio Salomão e Nilda Lúcia Sartório.
Consta no arquivo eletrônico “07 Documento+de+Autos+Apartados+48-2018-5”, relatório de avaliação elaborado pela SECONT relativo às despesas sem empenho,
no exercício de 2014, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEADH, posteriormente transformada em Secretaria de Estado de Política para as Mulheres – SEASM (Decreto Nº 3850-R, de 31
de agosto de 2015 publicado no DIOES em 01 de setembro de 2015), e atualmente denominada de Secretaria
de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SEwww.tce.es.gov.br

TADES (Decreto Nº DE 3954-R, de 17 de março de 2016
em 18 de março de 2016).
Vale ressaltar, que a Pasta de direitos humanos pertencente a SEADH em 2014, foi transferida a Vice-Governadoria por meio Decreto Nº 3849-R, de 31 de agosto de
2015 publicado no DIOES de 01 de setembro de 2015,
posteriormente foi criada pelo Governo do Estado do Espírito Santo a Secretaria de Estado de Direitos Humanos
– SEDH com a publicação da Lei Complementar nº 830
publicada no dia 06 de julho de 2016.
Encaminhados os autos a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 01265/2018-6,
assim opinou:
4. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Levando em consideração as análises aqui procedidas
e as motivações dotadas nestes autos, sugere que seja declarada a IMPROCEDÊNCIA da presente Representação, com base no artigo 95, I c/c o artigo 99, §2º,
ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, para que sejam afastadas as supostas irregularidades,
em relação a realização de despesas sem prévio empenho, tendo em vista que não houve a realização de
despesas sem prévio empenho na SEDH.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas,
o Ilustre Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira por
meio de parecer nº 4202/2018, anuiu com todos os termos da unidade técnica sugerindo a improcedência da
Representação.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Pois bem, os autos tratam de análise acerca de possível
despesas realizadas na sem prévio empenho no curso do
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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exercício de 2014, na Secretaria de Estado de Assistência
Social e Direitos Humanos - SEADH.

621/2012, considerando que foi afastada a ilegalidade
apontada;

Consta no relatório da SECONT que em obediência ao
Decreto Estadual nº 3755-R/2015, que estabeleceu as
diretrizes e as providências para contenção e gastos do
Poder Executivo Estadual no exercício de 2015 – que a
SETADES encaminhou os processos administrativos nºs
71936904 e nº 71104364, apresentando o montante R$
196.915,30 de despesas sem empenho.

1.2 REMETER, após a confecção do acórdão deste julgamento, os autos ao membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC n°
621/2012;

Em pesquisa ao Portal de Transparência, observou a
SECONT que todas as despesas empenhadas no exercício de 2014 foram devidamente pagas naquele exercício conforme tabelas apresentadas constante do arquivo eletrônico “07 Documento+de+Autos+Apartados+48-2018-5”.

1.4 CIENTIFICAR os interessados.

Feitas estas constatações restou demonstrado nos autos
que não houve despesas sem prévio empenho no exercício de 2014 pela SEADH.

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

III- CONCLUSÃO:
Assim, 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 JULGAR IMPROCEDENTE a representação com base nos artigos 95, I e 99, § 2º, da Lei Complementar nº

1.3 ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado, com fulcro no art. 330, I, da Resolução TC n°
261/2013;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-1380/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05946/2018-5
Classiﬁcação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Solicitante: Vereador (ES, Vila Velha, NILMA MARIA
GUEZ DA SILVA)
SOLCITAÇÃO DE AUDITORIA – ILEGITIMIDADE – NÃO
ACOLHER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO
Tratam os autos sobre requerimento formulado pela Sra.
Nilma Maria Guez da Silva - Vereadora do Município de
Vila Velha, onde solicita a ﬁscalização deste Tribunal de
Contas em contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, dentre as quais se encontram objetos relacionados com obras e serviços de engenharia.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente, através da Manifestação Técnica 00773/2018-2, pugnou pelo não conhecimento da solicitação de auditoria/inspeção, por ausênSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018

56

ATOS DO PLENÁRIO

cia dos pressupostos de admissibilidade constantes do
artigo 92 da Lei Complementar 621/2012 e do 175, I do
RITCEES (Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013),
sugerindo, por ﬁm, dar ciência e arquivar os presentes
autos.
Nos termos regimentais o Ministério Público de Contas
através de Parecer nº 04627/2018-7 da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, entendo que o mero indício de prova já se apresentaria suﬁciente para o
conhecimento de uma denúncia/representação, pugna
pela notiﬁcação da Representante, para o ﬁm de encaminhar esclarecimentos complementares, adequando a
inicial à Lei Orgânica e RITCEES .
Após, vieram-me os autos para análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Noticia os autos que a vereadora do Município de Vila
Velha, Srª. Nilma Maria Guez da Silva, solicita a esta
Corte de Contas realização de auditoria/inspeção em diversas contratações realizadas pelo Executivo Municipal, dentre as quais se encontram objetos relacionados com obras e serviços de engenharia.
Considerando o artigo 92, inciso I e II, da Lei Complementar nº 621/2012 que determina que apenas a Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais tem competência para solicitar ao Tribunal de Contas a prestação
de informações e a realização de inspeções e auditorias.
Considerando artigo 175, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC nº 261/2013, onde apenas os Presidentes das
Câmaras Municipais, quando aprovado pelos respectivos
plenários podem solicitar a prestação de informações e a
realização de inspeções e auditorias, desobrigando esse
Tribunal a conhecer solicitação encaminhada por quem

não seja legitimado.

Contas;

Considerando que o requerimento analisado foi subscrito exclusivamente pela parlamentar, sem encaminhamento pelo Presidente da Câmara de Vila Velha, tampouco aprovado pelo respectivo plenário vislumbro que
não é possível dar prosseguimento ao presente feito e,
assim, ﬁca prejudicada a apreciação do respectivo pedido de realização de auditoria/inspeção.

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.

Considerando que a legitimidade processual é a característica inerente para que haja legalidade na interposição da Representação nos moldes da legislação especíﬁca desta Corte de Contas, de fácil interpretação.
Acolho manifestação técnica exarada por meio da MT
00773/2018-2 pelo não conhecimento da Representação;
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 NÃO ACOLHER o pedido de solicitação de auditoria, com fundamento nos artigos 92, inciso I, § 2º, da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e 175, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC nº 261, de 4 junho de 2013;
DAR CIÊNCIA à solicitante da Decisão deste Tribunal de
www.tce.es.gov.br

ARQUIVAR os autos, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1381/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07008/2018-9
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte

1.1. Conhecer o Recurso;
1.2. Dar provimento ao presente Recurso no sentido de
manter a irregularidade constante do item 4.1 do Relatório Técnico Contábil 275/2015, qual seja:
1.2.1 Abertura de Créditos Adicionais indicando fonte
de recursos inexistente
Base Legal: art. 167, V da Constituição Federal c/c art. 43
da Lei Federal 4320/64

Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1.3. Em razão da manutenção da irregularidade constante do item 2.1 acima, recomendar ao Legislativo Municipal de São Domingos do Norte a rejeição das contas
do senhor José Geraldo Guidoni frente à Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte no exercício de 2014.

Procuradores: IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES)

2. Unânime.

PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO PARECER PRÉVIO TC
001/2018 – INDEFERIR EFEITO SUSPENSIVO – RECONHECER CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 171, §5º DA
LC 621/2012 - NÃO CONHECER DO RECURSO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 30/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Requerente: JOSE GERALDO GUIDONI

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO:
Tratam os autos de expediente autuado como “Pedido
de Revisão” com pedido de efeito suspensivo e sustentação oral, interposto pelo Senhor José Geraldo Guidoni,
em face do Parecer Prévio TC 001/2018-9, prolatado nos
autos do Processo TC- 9625/2016, nos seguintes termos:
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:

Encaminhados os autos a SGS para informar acerca da
tempestividade do Recurso, informa que o parecer prévio transitou em julgado em 15/05/2018 conforme Certidão nº 7444/2018, estando, portanto, o Pedido de Revisão dentro do prazo prescrito no art. 412, §1º do RITCEES, ressalvando, contudo, que o pedido foi apresentado
em face de parecer prévio.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas por mio de Instrução Técnica de Pedido de Revisão nº 018/2018-4, assim opina:
3 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Por todo o exposto, opina-se pelo não conhecimento do Pedido do Revisão, apresentado pelo José Geraldo
Guidone, Prefeito Municipal de São Domingos do Norte no exercício de 2014, em face do Parecer Prévio TC
www.tce.es.gov.br

001/2018, proferido pelo Plenário desta Corte nos autos
do Proc. TC 9625/2016, ante a expressa vedação, contida
no art. 171, § 5º, da LC 621/2012
Nos termos regimentais o MPC por meio de Parecer nº
4593/2018 de ﬂ. 115, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou pelo não conhecimento
do Recurso, visto a ausência de amparo legal.
FUNDAMENTAÇÃO:
II.1- DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES:
Discorre o Recorrente que o Parecer Prévio objurgado
recomendou ao Legislativo a rejeição das Contas do Município de São Domingos do Norte sob sua responsabilidade, sendo o mesmo passível de Pedido de Revisão
que, consoante se vislumbra da Lei Orgânica desta Corte de Contas, equipara-se à Ação rescisória prevista em
nosso ordenamento jurídico pátrio.
Para tanto, alega como questão preliminar a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do Art. 171 da LC 621/2012
que veda o Pedido de Revisão em face de Parecer Prévio, alegando, em síntese, que o Parecer Prévio emitido
por esta Corte, ultrapassa o caráter meramente opinativo para ganhar natureza decisória, revelando seu aspecto quase vinculativo, contrariando, portanto, os artigos
1º, inciso III, 5º, incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição
Federal, violando a dignidade da pessoa física, da coisa
julgada, da segurança jurídica, do devido processo legal,
do contraditório e ampla defesa do recorrente, cuja decisão do parecer emitido não pode ser revisto sob aspecto algum, nem mesmo sob os aspecto de outros fundamentos ou de documentos novos, requerendo em razão
da possível inconstitucionalidade, o efeito suspensivo.
Pois bem, o recurso nada mais é do que uma ferramenSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ta jurídico-processual que tem por ﬁnalidade submeter
um caso concreto já decidido a um novo exame, pois em
virtude do inconformismo da parte com a decisão exarada, aquele que sucumbiu deseja sua modiﬁcação ou
anulação.
Porém, apesar de absolutamente necessário que se permita o reexame de matéria já decididas, a possibilidade
de reexame não pode ﬁcar aberta eternamente, pois tal
situação traria uma enorme insegurança jurídica.
Nessa linha de intelecção, importante trazer o Princípio
do Duplo Grau de Jurisdição, que tem garantia de direito
fundamental previsto no artigo 5º, LV do da CF/88, onde
é o princípio essencial afeto à matéria dos recursos, decorrendo desse princípio toda a sistemática processual.
A doutrina aponta alguns fundamentos jurídicos do duplo grau de jurisdição.
Podemos apontar como o fundamento principal o inconformismo daquele que sucumbiu e que deseja ver a decisão que lhe é desfavorável modiﬁcada, pois acredita que
esta possa ser injusta. Outro fundamento, se refere ao
julgado onde este sabedor que sua decisão poderá ser
objeto de reforma, emitirá posicionamento mais acurado dos fatos a serem analisados.
Impende sinalizar que a limitação do duplo grau de jurisdição não gera inconstitucionalidade, a uma porque, como regra, temos em nosso sistema processual que toda
matéria discutida em primeiro grau poderá ser revista,
isto é, tanto questões fáticas quanto questões de direito poderão ser objeto de uma nova análise e a duas porque a própria Constituição Federal prevê hipóteses em
que não cabe recurso como, por exemplo, prerrogativa
de função e a decisão dos jurados no Tribunal do Júri.

Feito este breve introito, na Lei Complementar nº
621/2012 prevê o duplo grau de jurisdição no Capítulo II,
artigo 164 que assim dispõe:

do, portanto, presentes os requisitos autorizadores para
a concessão do efeito pretendido.

“Art. 164. De decisão deﬁnitiva em processo de Prestação ou Tomada de Contas, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário,
podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela
parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias,
contados na forma prevista nesta Lei Complementar”.

A análise dos pressupostos recursais passa pela veriﬁcação, da capacidade da parte, o interesse recursal, a legitimidade processual, a regular representação por advogado – cujo instrumento procuratório deve constar nos
autos –, assim como do cabimento do recurso.

Nesse contexto, necessário se faz observar se há o preenchimento de certos requisitos legais para que se atribua o efeito pretendido.
Logo, veriﬁca-se que é necessária a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, devendo o mesmo ser fundamentado e exposto pelo recorrente nas suas razões.
No caso concreto, houve interposição de Recurso de Reconsideração por parte do Ministério Público nos autos do TC 9625/2016, promovida a devida notiﬁcação de Contrarrazões recursais nos termos da DECM nº
96/2017, não sendo utilizada a faculdade de manifestação, apenas utilizando-se de defesa oral em sessão ordinária ocorrida em 30 de julho de 2017, consoante
se depreende das notas taquigráﬁcas - evento 42, sem
apresentação de documentos, conﬁgurando, presente a
oportunidade de ampla defesa e contraditório.
Nesse passo, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Orgânica desta Corte de Contas, pois presentes
o duplo grau de jurisdição, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica e, por consequência, homenageando
o princípio da dignidade da pessoa humana, não restanwww.tce.es.gov.br

II.2 – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS:

Esse delineamento é condição essencial para que, em fase posterior, se possa adentrar o mérito recurso, julgando pelo seu provimento ou não provimento.
No presente caso, conforme análise realizada pela área
técnica na Instrução Técnica de Pedido de Revisão nº
0018/2018, dentre o preenchimento de todos os pressupostos recursais necessários ao conhecimento do recurso, revelou-se faltante o pressuposto referente ao cabimento do recurso, em razão de existência de vedação
expressa para a interposição de pedido de revisão em face de parecer prévio emitido por este Tribunal de Contas, nos termos do que dispõe o Regimento Interno - RITCEES (Resolução TC nº 261/2013), em seu artigo 421, §
11, bem como nos termos da Lei Orgânica (Lei Complementar Estadual nº 621/2012), em seu artigo 171, § 5º,
a saber:
Regimento Interno:
Art. 421. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, caberá pedido de revisão, de natureza jurídica similar à da ação rescisória. [...] § 11 Não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido
sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador
do Estado e pelos Prefeitos, bem como de decisão proferida em processo de ﬁscalização.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Lei Orgânica:

sideração.

Nader Borges.

Art. 171. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao Plenário, de natureza jurídica similiar 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:

RODRIGO COELHO DO CARMO

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

em erro de cálculo nas contas;
em evidente violação literal de lei;
em falsidade ou insuﬁciência da prova produzida na qual
se tenha fundamentado o acórdão recorrido;
na superveniência de documentos novos com eﬁcácia
sobre a prova produzida. [...]
§ 5º Não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre as contas anuais do Estado e dos Municípios, bem como de decisão proferida em processo de
ﬁscalização.
Logo, é de se notar que em se tratando de parecer prévio, há expressa vedação legal e regimental para interposição de pedido de revisão. Assim sendo, resta demonstrada a impossibilidade de interposição de pedido de revisão em face de parecer prévio.
Feitas estas considerações, corroboro com o entendimento da unidade técnica e o do Ministério Público de
Contas no sentido de não conhecer do recurso ora interposto.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua con-

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 NEGAR efeito suspensivo pois ausentes os requisitos
autorizadores da concessão;
1.2 INDEFERIR a arguição de Inconstitucionalidade do
parágrafo 5º do Art. 171 da LC 621/2012 nos termos deste voto;
1.3 NÃO CONHECER do Pedido de Revisão, haja vista ausência de amparo legal, conforme os art. 421 da Resolução TC 261/2013 e art. 171 da LC nº 621/2012;
DAR CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada
por este Tribunal;

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

1.5 REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção do
acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012

Processo: 06030/2013-1

1.6 ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

2. Unânime.

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz

3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

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

ACÓRDÃO TC-1382/2018 – PLENÁRIO

Responsável: IDELBLANDES ZAMPERLINI, JOAO CLEBER
BIANCHI, MARCELO DE SOUZA COELHO
Denunciante: FABIO NETTO DA SILVA
Procuradores: HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB:
21474-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR
SEABRA SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES), FELIPE NASCIMENTO BERNABE (OAB: 14776-ES), LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788-ES)
DENÚNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO –
AFASTAR IRREGULARIDADES – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de DENÚNCIA COM PEDIDO
DE SUSPENSÃO LIMINAR, oferecida por cidadão, em face da Prefeitura Municipal de Aracruz, em razão de possíveis irregularidades e ilegalidades nos Processos licitatórios das Concorrências 002/2013, 003/2013 e 004/2013.
A Concorrência 002/2013 tem por objeto a contratação
de empresa para execução de serviços continuados de
conservação e manutenção corretiva e rotineira de vias
públicas urbanas. Já a concorrência 003/2013 objetiva a
contratação de empresa especializada para elaboração
de projetos de infraestrutura urbana, gerenciamento,
supervisão e ﬁscalização de obras de infraestrutura e por
ﬁm, a Concorrência 004/2013 que versa acerca da contratação de empresa especializada em iluminação para
realizar os serviços de manutenção e melhoramento do
parque de iluminação pública do Município de Aracruz.
A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica Preliminar MTP 323/2013 (ﬂs. 207-212), sugeriu a suspensão cautelar das Concorrências citadas na Peça Inicial.
O então Relator, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, nos termos
da Decisão Monocrática 706/2013 (2015/2019), determinou a notiﬁcação dos responsáveis, sem acatar a proposição de suspensão cautelar dos procedimentos licita-

tórios, os quais, em resposta, folhas 227/253, retornaram aos autos trazendo suas justiﬁcativas.

ração do Colegiado, em razão da documentação que lhe
deu suporte.

A então Conselheira em Substituição, Márcia Jaccoud
Freitas, nos termos da Decisão Monocrática Preliminar
1967/2015 (ﬂs. 1527/1529), determinou a citação dos
responsáveis e a notiﬁcação das empresas contratadas
para manifestação e dos atuais gestores. Devidamente
citados os responsáveis apresentaram suas defesas as
folhas 1550/1571, 1661/1665 e 1670/1691.

1.

Na sequência, a área técnica, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 00925/2017-1 (ﬂs.1749-1752),
opinou pela procedência da Denúncia, acolhendo as razões de justiﬁcativa do Sr. Marcelo de Souza Coelho, Prefeito de Aracruz, por conta da Lei de Desconcentração
Administrativa 3337/2010 e rejeitando as razões de justiﬁcativa dos Srs. Idelblandes Zamperlini e João Cleber
Bianchi.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer 00551/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Luciano
Vieira, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente Denúncia, noticiando possíveis irregularidades e ilegalidades nos Processos licitatórios das Concorrências 002/2013, 003/2013 e
004/2013, realizadas no Município de Aracruz, faz-se necessária a análise dos atos e fatos, para posterior delibewww.tce.es.gov.br

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
PROCEDÊNCIA da presente Denúncia, em razão da mantença de irregularidades.
Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00925/2017-1, verbis:
[...]
2 ANÁLISE
2.1. Das irregularidades tratadas na Manifestação Técnica 0614/2016.
Após profundo exame acerca dos fatos apontados na
peça inaugural, nas manifestações e nos documentos
encartados aos autos pelos responsáveis, o Secretaria
de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia –, através da Manifestação Técnica 0614/2016, manifestou-se nas laudas de folhas
1703/1747, tendo concluído sua análise nos seguintes
termos:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugere-se a manutenção dos itens, reportados pela ITI, conforme segue:
Quadro 1 – Identiﬁcação dos responsáveis e achados
relacionados com irregularidades, reportados pela Instrução Técnica Inicial e mantidos nesta Manifestação.
Manifestação.
Tabela
No tocante ao afastamento da responsabilização do PreSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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feito Municipal por conta da Lei Municipal de Desconcentração Administrativa 3337/2010, entendemos que o
afastamento da responsabilidade do Prefeito se deu não
apenas por existir Lei de Desconcentração Administrativa, mas, também, por o Prefeito Municipal não ter praticado qualquer conduta que atraísse para si a responsabilidade pelos ilícitos.

3.2.2 Rejeitar as razões de justiﬁcativas dos Srs. Idelblandes Zamperlini e João Cleber Bianchi, e propor a
aplicação de multa individual aos mesmos, na forma do
art. 135, II, da LCE 621/2012, em razão das irregularidades dispostas no item 3.1 acima.

Ademais, a Lei Municipal citada não exonera o gestor
de responsabilidade quando o mesmo praticar atos sozinho ou em conjunto com outros ordenadores, ela apenas atribui a outros gestores a responsabilidade pela ordenança, frise-se, em conjunto com o Prefeito Municipal, que é o gestor dos negócios municipais, conforme
explicitado no art. 2º, §2º da Lei Municipal 3337/2010:
O Chefe do Poder Executivo exercerá a gestão dos negócios municipais, (...).

O douto representante do Parquet de Contas acompanhou, na íntegra, a área técnica, nos termos do Parecer
00551/2018-1, pugnando no mesmo sentido.

Desta feita, tendo em vista que todas as irregularidades
presentes na ITI 1945/2015 (ﬂs. 1524/1525) são de temas técnicos de engenharia, este NEC acompanha a análise procedida pelo órgão competente.
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1. Levando em conta as análises procedidas e as motivações adotadas, opina-se pela PROCEDÊNCIA dos fatos narrados na presente Denúncia, com amparo no artigo 95, inciso II, diante da constatação das seguintes irregularidades:

3.3. Por ﬁm, sugere-se seja dada ciência ao Denunciante
quanto ao Acórdão a ser proferido. – g.n.

2.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Sobre o tema, denúncia ou representação perante este
Egrégio Tribunal de Contas, o Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013, prevê, em seu art. 176 que qualquer cidadão poderá oferecer denúncia perante esta
Corte de Contas, sendo que o art. 177 disciplina os requisitos de admissibilidade para o seu conhecimento, in
verbis:
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.
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Tabela

I – ser redigida com clareza;

3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, IV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), conclui-se opinando por:

II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

3.2.1 Acolher as razões de justiﬁcativas do Sr. Marcelo de
Souza Coelho – Prefeito Municipal.

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

III - estar acompanhada de indício de prova;

www.tce.es.gov.br

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la. – g.n.
Em sendo assim, resta evidente que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque
para a presença de informações sobre os fatos, elementos de convicção, indício de provas e qualiﬁcação dos denunciados, sendo identiﬁcadas possíveis irregularidades
nos processos licitatórios das Concorrências 002/2013,
003/2013 e 004/2013, motivo pelo qual se veriﬁca a presença da competência desta Egrégia Corte de Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.
3.

DAS PRELIMINARES:

3.1.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DA
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A RESPONSABILIZAÇÃO E A CONDUTA PRATICADA SUSCITADA PELA ÁREA TÉCNICA ACERCA DO SR. MARCELO DE SOUZA
COELHO:
O corpo técnico suscitou a preliminar de ilegitimidade
passiva do então Prefeito Municipal, bem como a inexistência de nexo causal entre a conduta imputada e a praticada pelo gestor, conforme os termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 925/2017, tendo aﬁrmado o seguinte, verbis:
[...]
No tocante ao afastamento da responsabilização do
Prefeito Municipal por conta da Lei Municipal de Desconcentração Administrativa 3337/2010, entendemos
que o afastamento da responsabilidade do Prefeito se
deu não apenas por existir Lei de Desconcentração Administrativa, mas, também, por o Prefeito Municipal
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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não ter praticado qualquer conduta que atraísse para si
a responsabilidade pelos ilícitos.

Pode, pois, haver escusa da responsabilidade do delegante no que tange aos atos praticados pelo delegado,
não podendo ser entendida como absoluta, visto que
no momento dessa escolha, deverá ser observado pelo
agente delegante se o sujeito escolhido possui a qualiﬁcação adequada para o exercício da função.

e ao Órgão Ministerial, no que se refere à ilegitimidade passiva suscitada, tanto em relação à desconcentração administrativa, conforme estabelecido pelo art. 2º,
§ 1º, da Lei Municipal nº 3.337/2010, quando pela inexistência de nexo causal entre a conduta tida por ilícita
e a praticada pelo gestor em referência.

Ainda nesta seara da responsabilização do gestor, trago
à colação jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas
da União que reﬂete o entendimento restritivo daquela
Corte de Contas, a este respeito, em face da ocorrência
de culpa in elegendo e in vigilando, verbis:

Isto porque, nestes autos, não há notícia de indicação de
agente para a prática de ato, sem que possuísse habilitação para tal, havendo, tão somente imputação de responsabilidade sem a presença do liame subjetivo da indicação que ensejou o dano.

O Ministério Público Especial de Contas entendeu da
mesma maneira, considerando que houve desconcentração administrativa por meio do art. 2º, § 1º, da Lei
Municipal nº 3.337, de 25 de agosto de 2010, tendo indicado que o acolhimento da preliminar não se resume,
apenas, ao exame da existência de desconcentração
administrativa por meio de lei, mais que isso, imperioso analisar se o Prefeito concorreu para a prática de alguma irregularidade com os demais responsáveis solidários, atraindo para si a responsabilidade pelos ilícitos praticados.

[...]

Desta maneira, acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva e de inexistência de nexo causal suscitada pelo corpo técnico, em relação à responsabilidade do Sr.
Marcelo de Souza Coelho, então Prefeito Municipal de
Aracruz, em face das razões antes expendidas.

A delegação de competência, que é considerada princípio autônomo pelo Decreto Lei nº 200/67, possibilita
que autoridades da Administração transﬁram aos seus
subordinados, mediante ato especíﬁco, atribuições que
lhes são próprias, visando com isso assegurar maior rapidez, objetividade e eﬁciência às decisões.

Do entendimento supra, extrai-se que, via de regra, a
responsabilidade recairá somente sobre aquele que cometeu erro ou ilegalidade na execução de um determinado ato, ﬁcando isenta a autoridade que delegou sua
prática, porém, excepcionalmente, a autoridade delegante poderá vir a ser responsabilizada por estes atos irregulares praticados pelo agente delegado, nos casos em
que for constatada a ocorrência de culpa in elegendo ou
culpa in vigilando.

Ademais, a Lei Municipal citada não exonera o gestor
de responsabilidade quando o mesmo praticar atos sozinho ou em conjunto com outros ordenadores, ela apenas atribui a outros gestores a responsabilidade pela ordenança, frise-se, em conjunto com o Prefeito Municipal, que é o gestor dos negócios municipais, conforme
explicitado no art. 2º, § 2º da Lei Municipal 3337/2010:
O Chefe do Poder Executivo exercerá a gestão dos negócios municipais, (...). – g.n.

O agente delegado é quem pratica o ato e, em princípio,
não compete ao delegante responder por erros ou ilegalidades por aquele cometido, atuando o delegado no
exercício da competência recebida e não em nome do
delegante.

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO.
1. A delegação de competência não transfere a responsabilidade para ﬁscalizar e revisar os atos praticados.
O Prefeito é responsável pela escolha de seus subordinados e pela ﬁscalização dos atos por estes praticados.
Culpa in eligendo e in vigilando (Acórdão nº 1.247/2006
- TCU-1ª Câmara) – g.n.

Assim sendo, da análise da preliminar retro-mencionado, veriﬁco que, de fato, assiste razão ao corpo técnico
www.tce.es.gov.br

Passo, então, ao enfrentamento de mérito do indicativo
de irregularidade tratado nos autos, à luz das razões de
defesa, bem como da legislação aplicável.
4.

DO MÉRITO:

No que se refere ao mérito da denúncia, observa-se que
a matéria foi analisada, nos termos da Manifestação Técnica - MT 614/2016 e da Instrução Técnica Conclusiva ITC 925/2017, tendo sido emitido opinamento no sentido de que seja mantido os apontes de irregularidade tratados nos itens 3.1.1 – Exigências de capacidade técnico-operacional para objeto de baixa complexidade técnica, 3.1.2 – Exigência de atestados referentes a serviços
sem relevância, 3.1.3 Ausência de critérios objetivos para a pontuação técnica; 3.1.4 – Visita técnica obrigatória,
3.1.5 – Exigência de apresentação antecipada da garantia de proposta; 3.1.6 e 3.2.3 Ausência de projeto básiSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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co; 3.2.1 Exigência de quantidades mínimas em atestados sem justiﬁcativa; 3.2.2 Obscuridade no edital quanto
ao momento de apresentação de ensaios técnicos, conforme razões ali externadas.
Assim, faz-se necessário a análise da matéria objeto da
denúncia em cotejo com a documentação constante dos
autos, das razões da justiﬁcativas apresentadas, bem como da legislação e jurisprudência aplicável, vejamos:
4.1.
EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL PARA OBJETO DE BAIXA COMPLEXIDADE TÉCNICA (ITEM 3.1.1 DA MT 0614/2016-6, TRATADA NO
ITEM 3.1 DA ITC 925/2017) E EXIGÊNCIA DE ATESTADOS REFERENTES A SERVIÇOS SEM RELEVÂNCIA (ITEM
3.1.2 DA MT 0614/2016-6, TRATADA NO ITEM 3.1 ITC
925/2017):
Da análise dos autos, veriﬁco que constam da Instrução
Técnica Inicial – ITI os indicativos de irregularidades tratados nos itens 3.1.1 (exigência de capacidade técnico-operacional para objeto de baixa complexidade técnica)
e 3.1.2 (exigência de atestados referentes a serviços sem
relevância) que ora se analisa.
Veriﬁca-se que os agentes responsáveis alegaram que o
objeto da licitação visava à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de infraestrutura urbana, sendo tais serviços de extrema importância
para a municipalidade e de vultosos valores, aﬁrmando
que a exigência de capacidade técnica-operacional é amplamente aceita na doutrina majoritária e nos tribunais
superiores, conforme transcrição dos itens 4.1 e 4.2 da
manifestação dos gestores, verbis:
[...]
4.1. DA EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERA-

CIONAL PARA OBJETO DE BAIXA COMPLEXIDADE

regularidade.

Aﬁrma a equipe técnica desta Corte. em que pese os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em contrário, que a exigência de atestado de capacidade técnico operacional, constitui-se em exigência irregular. sem
previsão legal e prejudicial a livre concorrência.

Ou seja, visa punir os manifestantes simplesmente por
terem adotado posicionamento doutrinário e jurisprudência diferente daquele que adotou.

Note-se que tal irregularidade foi apontada tanto na
análise do edital da concorrência Nº. 003/2013 quanto no edital de concorrência n’. 004/2013, motivo pelo
qual, nos valemos do presente tópico para demonstrar
que não há que se falar na presença da suposta irregularidade em nenhuma das concorrências mencionadas.
Inicialmente, há que ressaltar que a análise técnica
apontou como irregularidade a “exigência de capacidade técnico-operacional para objeto de baixa complexidade”, no entanto, toda a análise e fundamentação
apresentada pelo ilustre auditor refere-se apenas a impossibilidade de exigência de capacidade técnico-operacional, não analisando especiﬁcamente qual requisito de capacidade técnico-operacional foi exigido para
objeto de baixa complexidade.
Portanto, neste tópico apresentaremos fundamentação,
que demonstra, em que pese à opinião do auditor, que
a exigência de capacidade técnica-operacional é amplamente aceita pela doutrina majoritária, tribunais superiores e pelo TCU.
Prosseguindo, devemos observar que na própria manifestação do suposto indício de irregularidade o auditor
de controle externo reconhece que há divergência doutrinária sobre o tema, no entanto, o mesmo se reserva
em discordar de tal entendimento, e opta por apontar
a exigência da referida capacidade como indício de irwww.tce.es.gov.br

Conforme apontado pelo auditor, há duas correntes sobre o tema, e sobre esta matéria devemos nos valer da
doutrina do professor Marçal. Justen Filho:
Com os vetos (ponto já explicado na manifestação do
auditor externo), produziu-se não apenas o desaparecimento aos limites”. Como referência à “capacitação técnica operacional” estava prevista no inc. ll do $ 1’, também ela deixou de ser explicitamente referida na Lei.
Logo, surgiu impasse acerca da disciplina legal a ser dada ao tema da capacitação técnica operacional. Há duas
posições acerca da interpretação comportada pelo art.
30.
A primeira corrente sustenta que a exigência de capacitação técnica operacional pode ser imposta com fundamento diretamente no inciso ll do art. 30. Se é possível exigir comprovação de experiência anterior, tal como prevê essa disposição, haveria fundamento jurídico
para o ato convocatório introduzir requisito da capacitação técnica operacional. Para ratiﬁcar o entendimento. Lembre-se que o art. 33. inc. II faculta o somatório
de quantitativos executados pelos diferentes consorciados. Essa regra apenas poderia aplicar-se a propósito de
capacitação técnica operacional.
A Segunda corrente toma em vista que o § 1º do art. 30
explicitamente determina a extensão dos requisitos de
qualiﬁcação técnica previstos no inciso II, quando se
tratar de licitação para obras ou serviços. Ou seja, as licitações que versem sobre obras ou serviços sujeitamSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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-se ao § 1º do art. 30 não sendo possível aplicar diretamente o inciso II do mesmo dispositivo. O dispositivo no
§ 1º deve ser complementado com a regra do § 5º. Neste dispositivo, proíbe-se a exigência de qualquer requisito de capacitação técnica não previsto no art. 30, o que
excluiria a capacitação técnica operacional.

guardar os ﬁns buscados pelo Estado seriam inconstitucionais e exigência de capacitação técnica operacional forem indispensáveis para salvaguardar os interesses colocados sob tutela do Estado o dispositivo que as
proibisse seria incompatível com o princípio da República.

Prosseguindo o ilustre doutrinador aponta que a primeira corrente é a que mais prestigia o princípio da República, vejamos:

Diante disso, deve-se adotar para o art. 30 interpretação conforme à Constituição. A ausência de explicita
referência, no art. 30, a requisitos de capacitação técnica operacional não signiﬁca vedação à sua previsão.
A cláusula de fechamento contida no $ 5º não se aplica à capacitação técnica operacional. Mas a outras exigências.

Em termos lógicos, mantém-se o entendimento de que a
interpretação mais satisfatória é a segunda. Para ser essa
a única solução compatível com a natureza restritiva das
regras do art. 30. Más é inequívoco que a solução não
prestigia o princípio da República. A exigência acerca de
experiência anterior no âmbito empresarial não deriva de conveniência suprimível por parte do legislador. É
relevante apurar a idoneidade do licitante e submeter
sua participação à comprovação objetiva de autuação
satisfatória anteriormente. Essa comprovação não pode fazer-se apenas por via da capacitação técnica proﬁssional. Esse é um
dos ângulos através do qual pode avaliar-se as condições de execução satisfatória do objeto licitado. Mas,
em várias hipóteses. Nem sequer essa é a via mais adequada para tanto. Basta considerar todos os casos de serviços não relacionados ao exercício de proﬁssões regulamentadas. Excluir a possibilidade de requisitos acerca
de capacitação técnica operacional conduz, em termos
gerais, a colocar em risco a execução satisfatória da futura contratação. A Administração Pública poderá contratar sujeito sem a experiência necessária à execução
de certo objeto contratual.
Enﬁm, lei proibindo providências necessárias a salva-

Assim, em que pese o posicionamento externado pelo
excelentíssimo auditor de controle externo, não há nenhuma irregularidade em inclusão de requisitos de capacitação técnica operacional em certames licitatórios,
em respeito ao princípio da República, uma vez que a
referida exigência busca salvaguardar os interesses da
Administração Pública, na correta execução do objeto
licitado.
Ainda que assim não fosse, conforme amplamente demonstrado nas contrarrazões anteriormente prestadas
pelos ora manifestantes, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União reconhecem a validade e legalidade da referida exigência.
Nesse ponto, podemos trazer a baila a decisão do STJ
no RESp nº. 155.861, em que a Primeira Turma aﬁrmou
que “A exigência, no edital, de comprovação de capacitação técnica operacional não fere o caráter de competição do certame licitatório.”. Manifestação essa que
sem dúvida afasta a manifestação contida na Análise de
Edital de Licitação AE-L 1/2015, de que a exigência de
www.tce.es.gov.br

atestado de capacidade técnico-operacional é prejudicial a livre concorrência.
Observa-se ainda, que o Tribunal de Contas da União
se manifestou sobre a admissibilidade da exigência de requisitos de capacitação técnica operacional
na Decisão n’. 432 (DOU de 06 de agosto de 1996, p.
14.811/14.819). Posteriormente o TCU na Decisão nº
285/2000 reconheceu a possibilidade de exigências de
quantitativos mínimos e prazos máximos especiﬁcamente para ﬁns de comprovação de capacitação técnica operacional.
Se não bastasse as manifestações acima mencionadas,
podemos trazer a baila outras manifestações daquelas
Cortes sobre o tema, vejamos:
[...]
Ora Excelência, a Concorrência Pública nº 03, tinha como objeto “contratação de empresa especializada para
elaboração de projetos de infraestrutura urbana”, enquanto a Concorrência Pública n’. 04 possui como objeto a “contratação de empresa especializada em iluminação para realizar os serviços de manutenção e melhoramento do parque de iluminação pública desde
município’ Da simples leitura do mesmo, podemos veriﬁcar que se trata de serviços importantíssimos para
a municipalidade, não podendo ser prestados por empresas, que, durante a execução do contrato, se mostrem inaptas para o serviço.
Ambos os objetos licitados deram ensejos a contratos
vultuosos e a incapacidade operacional de uma das licitantes durante a execução do contrato poderia representar um grande prejuízo ao erário. Não podendo a
Administração Municipal se dar a luxo de que a venSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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cedora da Concorrência Pública nº 03 elaborasse projetos de infraestrutura urbana defeituosos, que poderiam comprometer’ a execução de futuras obras de infraestrutura no Município, bem como se dar o luxo da
vencedora da Concorrência Pública nº 04, não possuir
equipamentos suﬁcientes para execução dos serviços
de manutenção e melhoramento do parque de iluminação do Município.
A não exigência da capacitação técnica-operacional poderia representar um cenário em que a empresa vencedora de licitação possua o proﬁssional técnico competente - vale lembrar que não é necessário que o mesmo
esteja contratado pela empresa no momento do edital,
bastando apenas um pré-contrato), porém não possua
capacidade operacional para executar os serviços contratados.
Importa esclarecer ainda que o próprio auditor de controle externo informou que o Tribunal de Contas do Espírito Santo, ainda não possui um entendimento pacíﬁcos
obre o tema, estando ainda em processo de formação de
jurisprudência sobre este assunto.
Ora Excelência, mostra-se completamente desproporcional e sem qualquer base de razoabilidade buscar-se
a punição, dos ora manifestantes, pelo simples fato de
terem se ﬁliado a posicionamento contrário a o aditado
por esta Corta. Posicionamento este, que sequer foi paciﬁcado no âmbito do TCEES.
No entanto, devemos esclarecer que os referidos certames foram iniciados antes desta Municipalidade ser informada por esta Corte, que seu entendimento era contrário a do STJ e do TCU, ou seja, contrário à exigência
da habilitação técnica-operacional, e, uma vez, tal entendimento chegou a conhecimento dos gestores mu-

nicipais, a exigência de qualiﬁcação técnica-operacional
foi suprimida dos demais certames licitatórios.
Desta feita, por todo o exposto, data vênia o entendimento apresentado pelo auditor de controle externo,
não há que se falar em irregularidade na exigência do
requisito da capacidade técnico-operacional, conﬁrme
já aﬁrmado pela jurisprudência pacíﬁca do Superior Tribunal de Justiça do Tribunal de Contas da União, bem
como pela doutrina majoritária”.
Esclarecimentos/justiﬁcativas da empresa Serviços
e Projetos de Engenharia Ltda - EPP, constantes às ﬂs.
1662/1665:
“Contrariamente o objeto de contratação é de alta complexidade técnica”.
4-2 EXIGÊNCIA DE ATESTADOS REFERENTES A SERVIÇOS
SEM RELEVÂNCIA
Aponta a Análise de Edital de licitação AE-L 1/2015, que
houve exigência de capacidade técnico-operacional para serviços sem relevância no edital da concorrência nº
003/2013, informando que foram exigidas comprovações de execução de itens que não possuem valor signiﬁcativo em relação ao objeto do contrato, sendo que os
itens gerenciamento de obras e gerenciamento de projetos sequer constam na planilha orçamentária.
A princípio, deve-se atentar que a suposta irregularidade
refere-se apenas a Concorrência Pública n’. 003/2013,
que possui como objeto a “contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de infraestrutura urbana”, não sendo exigido tais comprovações para a Concorrência Pública n’. 004/2013.
A aﬁrmação de que os itens exigidos para qualiﬁcação
operacional não possuem relevância é prematura, pois a
www.tce.es.gov.br

Lei 8.666/1993, apesar de ter solicitado que os itens exigidos possuam relevância técnica e ﬁnanceira, a mesma
não indicou limites mínimos percentuais a serem seguidos, inclusive não conhecemos jurisprudência do TCE/ES
que faça menção a esses limites.
Tecnicamente é importantíssimo destacar que a natureza do contrato decorrente da Concorrência Pública nº
003/2013 é multidisciplinar, eis que o mesmo prevê atividades de gerenciamento de projetos e de obras de infraestrutura e, elaboração dos projetos solicitados pela Administração.
Em um contrato que tem por objeto a “Contratação de
empresa especializada para elaboração de projetos, gerenciamento, supervisão e ﬁscalização de obras de Infraestrutura”, nada mais coerente que exigir a comprovação de experiência técnica dos itens descritos pelo auditor como de baixa relevância, quais sejam:
[...]
Conforme se veriﬁca no art. 30, Lei 8.666/1993, os itens
indicados devem ser compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, assim,
o fato de o orçamento não dispor de um tem especíﬁco
com o nome “gerenciamento’ não signiﬁca que o mesmo
não possui relevância com o objeto e, sim que a Administração se pauta na atividade ﬁm a ser obtida com o capital intelectual indicado na planilha orçamentária.
Ora, Excelência, no que tange a relevância ﬁnanceira,
não ﬁcou claro como o auditor chegou a estes cálculos
percentuais, pois se o mesmo entende que o item 1 e 2
sequer foram orçados, como ele chegou a 0%? E ainda,
que parâmetro foi utilizado para identiﬁcar relevância ﬁnanceira?
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Entretanto, com a ﬁnalidade de demonstrar que não há
nenhuma irregularidade como indicada, demonstraremos no quadro abaixo, o quão relevante ﬁnanceiramente são os itens exigidos. Para tal demonstração utilizaremos como critério de relevância ﬁnanceira o percentual
de no mínimo 4% (quatro por cento) do valor global estimado da contratação, de acordo com a Portaria DG/DNIT
nº 108/2008.

mula do TCU n’. 263, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade”.
Esclarecimentos/justiﬁcativas da empresa Serviços
e Projetos de Engenharia Ltda - EPP, constantes às ﬂs.
1662/1665:

Tabela

“Serviços de elaboração de projetos básicos, executivos,
gerenciamento e supervisão de obras, os quais envolve
elevadas quantias de dinheiro público, são de extremas
relevâncias”. – g.n.

Veriﬁcou-se que o parâmetro a ser utilizado para a escolha dos itens a serem exigidos na qualiﬁcação técnica
operacional são aqueles que tiveram representação ﬁnanceira igual ou superior a R$ 75. 311,35 (setenta e cinco mil, trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos), e
cumularem representatividade técnica, como orientado
pela Súmula 263 do TCU.

No que se refere aos itens 3.1.1 e 3.1.2 da Instrução Técnica Conclusiva, entendo que estes devem ser analisados em conjunto, dada sua relação lógica e prejudicial,
aﬁnal, se for possível a exigência de capacidade técnica operacional no caso dos autos, a possibilidade abarca tanto um quanto outro item de atribuição de responsabilidade.

No quadro abaixo, esclarecemos a representação por
item/atividade:
Tabela
Fica demonstrado claramente que os itens de maior representatividade são justamente os Indicados no Termo de Referência, ﬂs. 255/274, parte integrante do Edital de Concorrência Pública no. 003/2013 -- Retiﬁcado
II, não havendo que se falar em irrelevância.
A Administração no uso de sua discricionariedade para a
eleição dos itens fez a escolha com base no § 1º, inciso ll,
da Lei 8.666/1993 e deﬁniu as exigências no instrumento
convocatória, conforme determina o § 2º.
Importa frisar, que o Termo de Referência e a planilha
orçamentária são partes integrantes do edital, sendo as
exigências realizadas na qualiﬁcação técnica operacional de relevância técnica e ﬁnanceira, conforme a Sú-

A este respeito, manteve o corpo técnico, quando da
análise conclusiva, a posição trazida pelo Setor de Engenharia, no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas, haja vista o que caracteriza a presente irregularidade, qual seja, a exigência sem qualquer limitação, bem
como sem a demonstração de sua necessidade, considerando a complexidade técnica exigida pelo objeto da
licitação.
Desta maneira, entendeu o Ministério Público Especial
de Contas que o que se observa do exame do feito é que
a exigência de capacitação técnica-operacional se deu
de forma desmedida, sem qualquer fundamentação e
extrapolando os limites legais de exigência, resultando
em exigência restritiva e abusiva.
A este respeito, veriﬁco que, de fato, há jurisprudência
elencadas pelos jurisdicionados, no sentido de que é
www.tce.es.gov.br

possível a exigência de atestado de capacidade operacional, tendo, inclusive o tema sido objeto da Súmula nº
263 do Egrégio Tribunal de Contas da União, como transcrita, litteris:
[...]
SÚMULA TCU 263: Para a comprovação da capacidade
técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância
e valor signiﬁcativo do objeto a ser contratado, é legal a
exigência de comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com
a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. – g.n.
Veriﬁco, também, que a doutrina, no lecionar de Marçal
Justen Filho, reconhece que a exigência acerca de experiência anterior no âmbito empresarial não deriva de
conveniência suprimível por parte do legislador. Assim,
mostra-se de todo relevante apurar a idoneidade do licitante e submeter sua participação à comprovação
objetiva de autuação satisfatória anteriormente. Essa
comprovação, não podendo se fazer, apenas por via da
capacitação técnica proﬁssional, sendo este um dos ângulos através do qual pode avaliar-se as condições de
execução satisfatória do objeto licitado.
Além do que, excluir a possibilidade de requisitos acerca de capacitação técnica operacional conduz, em termos gerais, COLOCAR EM RISCO A EXECUÇÃO SATISFATÓRIA DA FUTURA CONTRATAÇÃO, podendo, em alguns
casos, a Administração Pública contratar empresas sem
a experiência necessária para a execução do objeto contratual objeto da licitação.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Deve-se, pois, ter em mente que o ideal é que o Administrador procure conciliar o dever de licitar, tal qual preconiza a legislação de regência, com o interesse público de obter a proposta mais vantajosa, no caso com a
exigência de atestado operacional, sempre de maneira
motivada, como forma de se obter a proposta mais vantajosa, observados os critérios adotados, levando-se em
conta, ainda, se esta obra ou serviço efetivamente será
objeto de execução ao ﬁnal do contrato.
Numa situação que envolve alta complexidade técnica,
como uma obra, ou de um contrato de fornecimento de
bens ou de serviços, esta é a posição do Egrégio Tribunal
de Contas de União, in verbis:
[...]
1.7.1. nos certames para contratar serviços terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade da licitante em gestão de
mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade a ser
contratada, como ocorrido no pregão eletrônico (…);
1.7.2. nos casos excepcionais que fujam a essa regra, devem ser apresentadas as justiﬁcativas fundamentadas
para a exigência, ainda na fase interna da licitação, nos
termos do art. 16, inciso I, da IN 02/08 STLI;” - Acórdão
744/2015 – 2ª Câmara. – g,n.
Assim sendo, a Administração Pública poderá exigir dos
licitantes a apresentação de atestados de capacidade
operacional que demonstre sua efetiva capacidade técnica, visando preservar o interesse público na execução
da obra, sem restringir a competitividade do certame,
todavia, tal exigência somente será válida relativamente às parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo
do objeto, nos termos do art. 30, inciso I, § 1º da Lei nº
8.666/93.

Cabe, assim, à Administração motivar sua posição, indicando no edital da licitação respectiva, qual é a parcela
de maior relevância técnica e valor signiﬁcativo, pois é,
exatamente, com base nela que o licitante irá demonstrar sua capacidade técnica.

preço, buscando-se selecionar a proposta mais vantajosa, conforme critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório, entretanto, alega a área técnica
que o critério abordado foi subjetivo, assim aﬁrmando:

Assim sendo, a parcela de maior relevância técnica deve
ser entendida como sendo “o conjunto de características
e elementos que individualizam e diferenciam o objeto,
evidenciando seus pontos mais críticos, de maior diﬁculdade técnica, bem como que representam risco mais
elevado para a sua perfeita execução”.

A pontuação do item CONHECIMENTO DO PROBLEMA
poderá atingir até 30 (trinta) pontos distribuídos como
abaixo:

Por sua vez, a deﬁnição do valor signiﬁcativo do objeto
deve ser estabelecido com a relação entre o valor da parcela eleita, comprovadamente, com aquela objeto da experiência havida em detrimento do valor total do objeto.
Em síntese, serão caracterizados efetivamente como
sendo parcelas de maior relevância aqueles serviços
identiﬁcados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econômico, cuja inexecução importe em risco
elevado para a Administração, preservando-se, por conseguinte o interesse público subjacente na consecução
do objeto contratado.
Em sendo assim, mostra-se possível a exigência de atestados de capacidade técnica operacional, conforme o foi
nestes autos, razão pela qual deve a irregularidade em
comento ser afastada em face das razões antes expendidas.
4.2.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A
PONTUAÇÃO TÉCNICA (ITEM 3.1.3 da MT 0614/2016-6,
tratada no ITEM 3.1 da ITC 925/2017):
Veriﬁca-se que, no que se refere à Concorrência 03/2013,
foi utilizada como critério de seleção o tipo técnica e
www.tce.es.gov.br

[...]

Exposição da sistemática a ser aplicada na execução das
atividades, até 10 (dez) pontos;
Caracterização das atividades de desenvolvimento de
projetos a serem desenvolvidas pela equipe técnica indicada:
Comentários detalhados das principais tarefas previstas
a serem realizadas, até 10 (dez) pontos;
Caracterização das atividades de ﬁscalização das obras e
serviços a serem desenvolvidas pela equipe técnica indicada:
Comentários detalhados das principais tarefas previstas
e serem realizadas, até 10 (dez) pontos;
[...]
A pontuação do item PLANO DE TRABALHO poderá atingir até 30 (trinta) pontos distribuídos como abaixo:
Organização para execução do serviço:
Apresentação de Organograma / Fluxograma: até 06
(seis) pontos;
Plano de Trabalho para Apoio, Elaboração e Revisão de
Projetos:
Sistemática para mobilização de recursos: até 06 (seis)
pontos;
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Relato sobre a linha de ação para acompanhamento e
ﬁscalização das obras: até 06 (seis) pontos;
Demonstração das rotinas de controle tecnológico: até
06 (seis) pontos;
Relato sobre a linha de ação para revisão de projetos: até
06 (seis) pontos.
[...]
“Técnica e preço” é um tipo de licitação cujo critério de
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração tem por base a maior média ponderada, considerando-se as notas obtidas nas propostas de preço e técnica.
O tipo “técnica e preço” poderá ser utilizado também, a
exemplo do tipo “melhor técnica”, para contratação de
serviços de natureza predominantemente intelectual.
Especialmente na elaboração de estudos técnicos preliminares, projetos básicos e executivos, cálculos, ﬁscalização, supervisão e gerenciamento, e de engenharia
consultiva em geral, em consonância com o disposto no
artigo 46 da Lei nº 8.666/1993.

subjetivismo como tenta convencer o denunciante. Observa-se que em situações as quais foram estabelecidos critérios semelhantes já se manifestou o Tribunal
de Contas da União, informando que tais critérios são
adequados e compatíveis com o objeto a ser licitado:
(...) os critérios de pontuação previstos no edital possibilitam a correta avaliação das propostas e são pertinentes e adequados ao objeto da licitação. Ademais, a pontuação de atestados mostra-se um método objetivo, que
evita dúvidas ou direcionamentos na escolha da proposta vencedora (...) a aplicação do fator de permanência
na pontuação não restringe a competitividade do certame. Na verdade. Esse fator valoriza as empresas que
possuem quadros proﬁssionais mais estáveis e restringe a prática do chamado “aluguel de currículos” nas licitações para terceirização de pessoal. (Acórdão n°.
1.288/2011, Plenário, rei. Min. José Múcio Monteiro).

Os Responsáveis aﬁrmam em suas contrarrazões:

A atribuição de pontuação progressiva a número crescente de atestados comprobatórios de experiência,
desde que devidamente justiﬁcada, porque a experiência da licitante na execução reiterada de determinados serviços, em certa medida, a qualiﬁca a executá-los
com melhor qualidade Nesse sentido é a jurisprudência
mais recente do Tribunal; “admite-se a inclusão de critérios de pontuação que levem em conta a quantidade
de serviços prestados, porém, também deve ser sopesado o desempenho da contratante e a complexidade
dos serviços realizados (Acórdão n”. 1.910/2007 - Plenário, relator Min Benjamin Zymler).

Assim, haja vista, o procedimento em tela exigir capital
intelectual, a administração embasou a pontuação técnica nesse ponto, estabelecendo pontuações e critérios
objetivos de julgamento, não havendo que se falar em

Ante o exposto, diante das razões ora apresentadas, requer-se que seja plenamente afastada a denúncia apresentada, e que Vossa Excelência se digne a determinar
o prosseguimento do presente procedimento licitatório.

Serão classiﬁcadas e avaliadas as propostas técnicas de
acordo com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório, mediante ponderação da nota
e peso atribuídos a cada um dos fatores estabelecidos.
Em análise ao termo de referência em comento, veriﬁca-se subjetividade nos critérios de pontuação estabelecidos.
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Os exemplos trazidos aos autos pelos Responsáveis –
pontuação por atestados, tempo de permanência e pontuação por experiência da licitante – desde que justiﬁcados, tem caráter objetivo, pois podem ser contabilizados em unidades de medida atreladas a pontuações. O
caso em análise, porém, é completamente diverso desses exemplos.
Comentários detalhados das principais tarefas previstas
e serem realizadas, até 10 (dez) pontos;
Não há critério objetivo, por exemplo, para a obtenção
dos 10 pontos, ﬁcando ao critério subjetivo do responsável pela análise da pontuação. g.n.
No que se refere ao caso sob exame, veriﬁca-se que bem
colocou o representante do Ministério Público Especial
de Contas quando indicou que o Tribunal de Contas da
União, tratando sobre o mesmo tema, ﬁrmou o entendimento de que os editais de licitação não devem incluir
itens de pontuação técnica com caráter subjetivo, pois
tais inclusões atentam contra o princípio do julgamento objetivo das propostas, bem como aos artigos 3º, 40,
inciso VII, 44, § 1º, e 45, da Lei n. 8.666/93, conforme se
extrai do seguinte excerto:
[...]
2. Na análise instrutiva (peça 59), o auditor da Secob-4
evidencia a ausência de critérios objetivos para o julgamento da proposta técnica e propõe a audiência do responsável pela irregularidade. Aﬁrma que a pontuação
do referente ao item ‘Capacidade da equipe técnica de
nível superior a ser avaliada’ está dividida entre ‘tempo de formação’ e ‘experiência proﬁssional’, conforme
item 1.3 do anexo II da Concorrência 12/2010 (peça 58,
p. 28-29), sem haver qualquer deﬁnição quanto ao criSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tério adotado para pontuar nos dois itens citados, a
exemplo de quanto tempo de formação equivaleria a
um ponto e de quanto valeria cada comprovante de experiência.

Serão admitidos quadros ou gráﬁcos no formato A3 dobrados sendo os mesmos computados como uma página
em A4. Não serão considerados relatórios que excederem a esse limite de páginas.

3. Concordo com a proposta formulada pelo auditor, mas
complemento a necessidade da avaliação de mais dois
itens desse mesmo certame cujo critério de avaliação
também possui a subjetividade no julgamento das propostas tal qual se observa no item 1.3. Além deste item
citado, os itens 1.1 e 1.2, a seguir detalhados, também
evidenciam a ausência de critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas técnicas.

6. Já em relação ao item 1.2, referente à apresentação
de ‘Plano de Trabalho’, a pontuação prevista é de 35,0
pontos, sendo 15,0 para o item ‘Relação e descrição das
atividades’, 10,0 para o item ‘Modelo de gestão de execução dos serviços’ e 10,0 para o item ‘Fluxograma das
informações e organização para execução dos serviços’.

4. A pontuação prevista para o item 1.1, referente ao
‘Conhecimento das variáveis envolvidas no trabalho’, é
de 20,0 pontos, sendo 5,0 para o item ‘Conhecimento
do trabalho a ser realizado’, 7,5 para o item ‘Problemas
que podem afetar os trabalhos de construção’ e 7,5 para o item ‘Análise geral dos serviços’.
5. A descrição do que se pretende pontuar no item 1.1 é
vaga e confere subjetividade ao julgamento das propostas, senão vejamos:
A licitante deverá mostrar conhecimento de todas as
circunstâncias da execução dos serviços no lote, inteirando-se de todas as variáveis envolvidas no trabalho,
inclusive de possíveis problemas capazes de afetar os
trabalhos de construção e proceder a uma análise geral
dos serviços a serem realizados.
A exposição descritiva desse conhecimento deverá ser
apresentada por meio de um relatório com, no máximo, 20 (vinte) páginas, incluindo texto redigido em letra no formato MS-Word 11, gráﬁcos e quadros no formato A4.

7. Da mesma forma que ocorre com o item 1.1, a descrição do que se pretende pontuar no item 1.2 é vaga e
confere subjetividade ao julgamento das propostas, conforme se segue:
Deverá ser desenvolvido com base no conhecimento do
trabalho e na análise geral dos serviços a serem realizados pela licitante (item 1.1). A licitante deverá expor o
seu Plano de Trabalho em relatório de no máximo 30
(trinta) páginas, incluindo texto redigido no formato
MS-Word Arial 11, gráﬁcos e quadros no formato A4.
Serão admitidos quadros ou gráﬁcos em formato A3 dobrados sendo os mesmos computados como uma página
em A4. Não serão considerados relatórios que excederem a esse limite de páginas.
O conteúdo da matéria deverá focalizar a relação e descrição das atividades, as metodologias e processos de
execução dos serviços, o ﬂuxograma das informações, a
programação e a organização da licitante para execução
das atividades.
8. Não há clareza no objeto da pontuação ou padrão a
ser seguido para a elaboração das propostas técnicas.
O julgamento dos itens 1.1 e 1.2, ‘Conhecimento das vawww.tce.es.gov.br

riáveis envolvidas no trabalho’ e ‘Plano de trabalho’, é
subjetivo.
9. Para ilustrar essa subjetividade, basta imaginar que,
caso o julgamento fosse efetuado por gestores diferentes, isoladamente, cada um deles atribuiria nota diversa
ao licitante, de acordo com a sua visão ou o seu entendimento do que deve constar no ‘‘Conhecimento das variáveis envolvidas no trabalho’ ‘ e ‘‘Plano de trabalho’ ‘, e
se o assunto foi abordado ou não e de maneira suﬁciente ou insuﬁciente.
10. Essa falta de critérios objetivos de julgamento contraria os seguintes artigos da Lei 8.666/1993: o art. 3º,
que estabelece o princípio do julgamento objetivo; o
art. 40, inciso VII, o qual determina que o edital deve
conter critérios para julgamento com disposições claras
e parâmetros objetivos; o art. 44, § 1º, que veda a utilização de critérios subjetivos no julgamento que possam
interferir na igualdade entre os licitantes; e o art. 45,
que estabelece que a comissão deve realizar julgamento objetivo, ‘de maneira a possibilitar sua aferição pelos
licitantes e pelos órgãos de controle’. – g.n.
Desta forma, a subjetividade contida na atribuição da
pontuação da proposta técnica repercute diretamente na ausência de critérios objetivos de julgamento, vez
que o exame do item 10.1 - classiﬁcação das proponentes, nota ﬁnal, constante do termo de referência, indica
desproporcionalidade entre a distribuição de pesos das
notas das propostas técnicas em relação à nota da proposta de preços, posto que estabeleceu peso 07 para a
nota da proposta técnica e peso 03 para a nota da proposta de preços.
Tal fato pode contribuir para a atribuição de pontuação
técnica suﬁciente a um determinado licitante, de maneiSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ra que seja vencedor do certame, embora possua proposta de preço muito superior da proposta melhor classiﬁcada nestes termos, podendo-se permitir o direcionamento de proposta que não representa maior vantajosidade para a administração.
O Tribunal de Contas da União – TCU tem ﬁrme jurisprudência no sentido de que qualquer edital de licitação deve abster de utilizar-se de critérios subjetivos para avaliação de pontuação técnica, bem como a valoração das
notas técnicas e da proposta de preço deve obedecer à
proporcionalidade, de modo a evitar favorecimento de
proposta que não seja vantajosa à administração, conforme se extrai do seguinte excerto de texto, in verbis:
[...]
d) adoção de critério de julgamento desproporcional,
com maior valoração do quesito ‘técnica’ (60%), em detrimento do ‘preço’ (40%), sem amparo em justiﬁcativas
técnicas que demonstrem sua real necessidade, ferindo o disposto nos artigos 2º e 8º, § 1º, do Regulamento
de Licitações e Contratos do Sebrae, e contrariando entendimento paciﬁcado na jurisprudência deste Tribunal
(Acórdãos 1.782/2007, 503/2008, 29/2009, 2.017/2009,
1.488/2009, 327/2010 e 1.041/2010, 743/2014, todos
do Plenário); e
e) adoção de critérios subjetivos (‘Não Atende’, ‘Atende Parcialmente’ e ‘Atende’), na avaliação do quesito de
pontuação técnica ‘Plano de Comunicação’, contrariando o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 8.666/1993, bem
como o princípio do julgamento objetivo previsto no art.
3º da Lei 8.666/93, e no art. 2º do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema Sebrae. (TCU, Acórdão
607/2017 – Plenário, Rel. Weder de Oliveira). – g.n.

Necessário frisar que é possível haver discrepância no
critério de julgamento quanto ao quesito técnica e preço, todavia, tais discrepâncias devem efetivamente ser
motivadas, justiﬁcadas em “parecer” técnico, apto a
demonstrar sua real necessidade, sem margem de subjetividade, do contrário, remanesce a irregularidade por
haver margem de subjetividade, posto que não se demonstrou o por quê de fazê-lo.
No caso dos autos, não há notícia de que há parecer técnico, justiﬁcativa apta a amparar a desproporcionalidade havida entre os dois quesitos, técnica e preço, de maneira que, de fato, há margem de subjetividade na hora
do julgamento.
Entrementes, deve ser ressalvado que há época dos autos e fatos, o Tribunal de Contas deste Estado não havia
enfrentado o tema de maneira analítica, sendo evidente que a posição de outro Tribunal de Contas funciona
como indicativo, mas não como precedente, razão pela
qual deve ser afastada a irregularidade em apreço.
4.3.
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA (ITEM 3.1.4 da
MT 0614/2016-6, tratada no ITEM 3.1 da ITC 925/2017):
Base Legal: Artigo 30 caput e inciso III da lei 8666/1993.
Consta dos autos que o edital em comento obriga os licitantes a participarem de uma visita técnica aos locais onde serão executados os serviços.
Aduz a equipe técnica que tal exigência não encontra
respaldo legal, uma vez que não está prevista no artigo
30 da Lei 8.666/93, que limita a documentação relativa
à qualiﬁcação técnica.
Entende a área técnica que a obrigatoriedade da visita
técnica permite que as empresas participantes, cientes
de que somente elas poderão participar da licitação enwww.tce.es.gov.br

trem em acordo, deﬁnindo tanto a vencedora da licitação quanto o preço a ser contratado.
Em sua defesa o responsável argumenta que: “dadas as
condições geográﬁcas do Município da Aracruz, bem como das obras que serão aqui executadas, é essencial que
os interessados em contratar as conheçam previamente e pessoalmente, sob pena de restar prejudicado o dimensionamento dos reais custos, ensejando a elaboração de propostas imprecisas, que posteriormente poderiam signiﬁcar na inexecução contratual, ou elaboração de projetos incompletos e imprecisos”.
No que tange as exigências de qualiﬁcação técnica, a lei
de licitações dispõe em seu art. 30, inciso III, que, verbis:
Art. 30. A documentação relativa à qualiﬁcação técnica
limitar-se-á a:
(...)
III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
Na mesma vertente o art. 19, inc. IV da Instrução Normativa nº 02/2008, a qual prevê as regras e diretrizes para a
contratação de serviços na Administração Pública Federal, dispõe que:
Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem conter o
disposto no art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, indicando ainda, quando couber:
(...)
IV - a exigência de realização de vistoria pelos licitantes,
desde que devidamente justiﬁcada no projeto básico, a
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ser atestada por meio de documento emitido pela Administração;
O tema em debate, visita técnica, encontra diversas discussões acerca da sua exigência nos procedimentos licitatórios.
Em termos práticos, percebe-se que a ﬁnalidade da visita
técnica é propiciar aos licitantes, previamente à elaboração de sua proposta de preços, o efetivo conhecimento
das condições reais do local onde será executado o objeto licitado.
É salutar que possibilitar aos participantes do certame a
sua capacidade técnica para executar o serviço e, assim,
melhor permitir uma proposta de preço com base na realidade da contratação, uma vez que, ao realizar a visita
técnica, o licitante tem a oportunidade de extrair detalhes do local de execução da obra ou do serviço.
Sobre o assunto o TCU, analisando a matéria, tem externado o seguinte entendimento, litteris:
“a ﬁnalidade da introdução da fase de vistoria prévia no
edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome
conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, inﬂuir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto” (TCU, Acórdão nº 4.968/2011, 2ª Câmara, Min. Rel. Raimundo Carreiro, DOU de 18.07.2011).
– g.n.
Em suas orientações jurisprudenciais segue os esclarecimentos do TCU, sobre o tema, verbis:
“(...) Vistoria ou visita técnica deve ser feita pelo licitante, ou por seu representante legal, em horário deﬁnido no ato convocatório e preferencialmente em com-

panhia de servidor do órgão/entidade contratante designado para esse ﬁm. De acordo com o inciso III do art.
30 da Lei de Licitações, a declaração de vistoria do local
do cumprimento da obrigação deverá ser fornecida pela Administração. Nada obstante, em virtude do conteúdo do documento, não há óbices a que essa declaração seja elaborada pelo licitante e, após a vistoria, visada pelo órgão/ entidade contratante.” (Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU - 4º Edição,
ﬂ. 424) – g.n.
Assim, percebe-se que a exigência de realização de visita técnica se mostra importante, uma vez que o licitante,
inclusive através de impugnações, pode apontar coisas
que a própria Administração Pública não vislumbra pontos relevantes para a contratação.
Pode ocorrer, inclusive, que feita à visita técnica se veriﬁque que o valor estimado pela Administração Pública para a execução do objeto seja incompatível ao que, de fato, cumpriria ser repassado em virtude de determinados
fatores físicos locais, ou ainda, quando esta estipular padrões inadequados de execução do objeto.
No caso nos autos a exigência de vistoria técnica se mostra justiﬁcada, visto que o objeto licitatório à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de infraestrutura urbana, gerenciamento, supervisão e ﬁscalização de obra de infraestrutura em face do
conhecimento do local da execução do futuro contrato
condicionar a elaboração das propostas precisas.
Assim, divirjo do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para afastar a presente irregularidade.
4.4.

EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO ANTECIPAwww.tce.es.gov.br

DA DA GARANTIA DE PROPOSTA (ITEM 3.1.5 DA MT
0614/2016-6, tratada no ITEM 3.1 da ITC 925/2017):
Base Legal: Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
Aduz a área técnica que o edital em referência, contém
em seu item 7.2.1.4 - a exigência de apresentação antecipada de garantias, conforme abaixo transcrito o referido item editalício, vejamos:
7.2.1.4 - Qualiﬁcação Financeira
[...]
e) Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor de R$ 18.827,84 (Dezoito mil,
oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) em dinheiro, seguro garantia ou ﬁança bancária
(Caput e Parágrafo 1° do artigo 56, combinado com o Inciso II do Art. 31 da Lei que rege esta Licitação), equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a prestação dos serviços, com validade mínima de 30(trinta)
dias a partir da data de apresentação das propostas, em
uma das modalidades do Art. 56 da Lei 8.666/93, que deverão ser protocoladas no Setor de Protocolo desta Prefeitura até 48(quarenta e oito) horas da abertura dos envelopes.
Argumenta a área técnica que a exigência de entrega antecipada da garantia de proposta contrapõe-se à inviolabilidade das propostas, uma vez que tal documento
consta entre as exigências do artigo 31.
Entende o corpo técnico que tal exigência compromete
seriamente a competitividade, pois permite o conhecimento prévio das licitantes.
Em sede de defesa os Responsáveis alegam que: “quanto
à exigência de apresentação antecipada da garantia da
proposta, esta foi suprimida em 16 de Agosto de 2013,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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conforme anteriormente informado e como se veriﬁca
na cópia do Edital em anexo.”
Deste modo, os responsáveis justiﬁcam que procederam
na supressão de tal exigência editalícia, e que, portanto,
não subsiste a irregularidade apontada.
Contudo, reaﬁrma a equipe técnica que “em análise aos
editais constantes do sistema Geo Obras, bem como do
próprio sítio eletrônico da PMA, o texto da exigência ainda encontra-se presente, e, portanto, persiste a irregularidade.
Analisando detidamente o caderno processual, veriﬁca-se que constam dos autos, documentos acostados pelos
defendentes (ﬂ. 779), que informa a supressão do item
editalício em discussão, onde se extrai que houve publicação no Diário Oﬁcial no dia 17/07/2013.
Registra-se, que mesmo com a expressa retiﬁcação do
edital, surgiram dúvidas quanto a retirada da exigência
de apresentação antecipada de garantia da proposta, inclusive, com encaminhamento de e-mails por parte dos
pretensos participantes do certame buscando esclarecimentos da administração.
Ainda assim, veriﬁca-se que a comissão permanente de
licitações, em resposta aos e-mails, não se omitiu em
prestar os devidos esclarecimentos aos interessados.
Aliás, a própria área técnica admite nos termos de sua
manifestação (ﬂs. 1731), a real intenção dos responsáveis em corrigir a suposta inconsistência do edital, ao
aﬁrmar que: “O que se percebe a partir da análise dos
documentos constantes aos autos, é que houve a intenção da supressão desta cláusula por parte da Administração, o que porém não ﬁcou claro, já que tal cláusula
permaneceu no Edital”.

Diante de tudo que consta dos autos, ainda que pairasse dúvidas acerca da retirada da exigência editalícia, dúvidas não restam quanto a intenção dos responsáveis em
corrigir tal apontamento, pelo que não se refutou em
responder e-mails informando que “não havia garantia
de proposta para o Edital”.

dicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a deﬁnição dos
métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: - g.n.

Assim, por entender que a exigência de garantia da proposta foi suprimida do edital, divirjo do entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas
para afastar a presente irregularidade.

Neste sentido, o § 2º do artigo 40 prevê a inclusão do
Projeto Básico como anexo obrigatório do Edital, litteris:

4.5.
AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO (ITEM 3.1.6 DA
MT 0614/2016-6, tratada no ITEM 3.1 da ITC 925/2017):
Neste apontamento, alega a área técnica que da análise
dos autos não se veriﬁca a presença de projeto básico,
arguindo que a ausência de projeto básico implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
Em sede de defesa os responsáveis argumentam que o
Termo de Referência substituiria a necessidade de projeto básico, e aduz que o Termo de referência em conjunto
com o orçamento, atende ao descrito no art. 6, inciso IX
da Lei 8.666/1993, pois traz as informações necessárias
e suﬁcientes para nortear a elaboração das propostas.
Sobre o assunto, a própria lei de licitações conceitua o
que vem a ser o denominado projeto básico, nos termos
do artigo 6º, inc. IX da Lei 8.666/93, vejamos:
Art. 6º - Para os ﬁns desta Lei, considera-se:
[...]
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários
e suﬁcientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas inwww.tce.es.gov.br

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e
de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei,
o local, dia e hora para recebimento da documentação e
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
§ 2º. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte
integrante:
I - O projeto básico e/ou executivo, com todas as suas
partes, desenhos, especiﬁcações e outros complementos; - g.n.
Assim, o edital da licitação é o instrumento que dispõe
sobre o regramento do procedimento licitatório e nele
devendo constar o Projeto Básico, como sendo aquele
que fornece informações acerca do objeto da licitação,
essenciais para a formação do preço, a formulação e o
julgamento das propostas, a veriﬁcação de conformidade da execução.
Importante, destacar que a modalidade licitatória denominada Pregão, dispõe de instrumento similar ao projeto
básico, denominado de Termo de Referência.
Assim, o art. 9º, § 2º do Decreto nº 5.454/05 dispõe acerSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ca dos elementos necessários que deve conter o Termo
de Referência, verbis:
Art. 9º. Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:
I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suﬁciente e clara, vedadas especiﬁcações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem
a competição ou sua realização;
(...) § 2º. O termo de referência é o documento que deverá conter 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. – g.n.
Denota-se que as deﬁnições acima transcritas, muito se
assemelham uma a outra, contudo, não se deve perder
de vista que o Projeto Básico possui um aspecto mais
abrangente que o Termo de Referência, pois esse último
visa especiﬁcar bens e serviços comuns.
Entretanto, na prática é possível que o edital possa conter a nomenclatura “Termo de Referência” ao invés da
expressão “Projeto Básico”, contudo, sem, apresentar
prejuízos signiﬁcativos para o instrumento licitatório,
posto que o Termo de Referência, contém todos os requisitos necessários para subsidiar a licitação.
Apenas para se ter ideia, no âmbito da União, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2008, publicou Instrução Normativa nº 02, que trata sobre as regras
e diretrizes que deverão ser observadas pelos órgãos da
Administração Direta do Poder Executivo da União para
contratação de serviços e nele dispõe como sinônimos
fosse a exigência de Projeto Básico ou Termo de Referência, vejamos:
Art. 14. A contratação de prestação de serviços será sempre precedida da apresentação do Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser preferencialmente
elaborado por técnico com qualiﬁcação proﬁssional pertinente às especiﬁcidades do serviço a ser contratado,
devendo o Projeto ou o Termo ser justiﬁcado e aprovado
pela autoridade competente. – g.n.
Veriﬁca-se que a norma acima descrita não diferencia as
duas expressões em análise, assim, permitindo que Projeto Básico e Termo de Referência, no caso de contratação de serviços, possam ser adotados.
No caso em apreço, percebe-se que a modalidade licitatória é a de Tomada de Preço, o que como regra, deveria ser adotada a expressão Projeto Básico como sendo o
documento essencial para deﬁnir o conjunto de elementos necessários e suﬁcientes e preciso que possibilite a
avaliação do custo do serviço.
Contudo, o Termo de Referência contido expressamente no referido edital, traz elementos suﬁcientes e capazes de subsidiar a licitação, não havendo qualquer prejuízo para apresentação de propostas no certame, nem tão
pouco a futura execução dos serviços.
Em consulta a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União – TCU, tem-se o seguinte julgado, litteris:
[…]
www.tce.es.gov.br

3. No mérito, assiste razão à Secex/AM ao concluir que
não merecem prosperar as alegações da embargante
acerca da ocorrência de omissões ou obscuridades na
deliberação recorrida.
4. Por meio da decisão embargada, o Tribunal RECOMENDOU à empresa que, na fase preparatória da licitação na modalidade pregão eletrônico, elabore termo
de referência, conforme previsto no art. 9º, inciso I, do
Decreto nº 5.450/2005.
5. Tal recomendação decorreu da constatação da ocorrência de impropriedade formal, caracterizada pela utilização da denominação projeto básico em lugar do termo de referência de que tratam as normas legais e regulamentares do pregão.
6. Embora constasse do projeto básico anexado ao edital do Pregão Eletrônico nº 460/2009 os elementos que
devem integrar o termo de referência, concordei com a
recomendação sugerida pela unidade técnica na instrução da representação em foco, uma vez que a Administração deve utilizar os termos peculiares à modalidade
de licitação que estiver processando, evitando o uso indevido da denominação projeto básico em substituição
a termo de referência, por ser esta a nomenclatura empregada pelo decreto regulamentador do pregão. (TCU.
Acórdão nº 5.865/2010, 1ª Câmara, TC-003.406/2010-5.
Rel. Min. José Múcio Monteiro. Sessão de 14.09.2010)
– g.n.
Assim, em que pese, os responsáveis terem adotado o
Termo de Referência ao invés de Projeto Básico e, ainda, pautado no entendimento jurisprudencial, entendo
que tal equivoco não é capaz de macular os atos de gestão por eles praticados, sendo suﬁciente a expedição de
recomendação para correção da referida inconsistência.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Por essa razão, divergindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, afasto
a presente irregularidade, devendo ser expedido recomendação.
4.6. EXIGÊNCIA DE QUANTIDADES MÍNIMAS EM
ATESTADOS SEM JUSTIFICATIVA (ITEM 3.2.1 DA MT
0614/2016-6, tratada no ITEM 3.1 DA ITC 925/2017):
Da análise dos autos, veriﬁca-se que os agentes responsáveis alegaram o seguinte acerca da pretensa irregularidade indicada pelo corpo técnico, conforme transcrição,
verbis:
[...]
“4.7. da exigência de quantidades mínimas em atestados sem justiﬁcativa aﬁrma a equipe técnica desta corte que a exigência de atestados de capacidade técnico
operacional na concorrência pública no. 004/2013 consiste em irregularidade, não sendo justiﬁcativa a aﬁrmação de que em razão das dimensões do municípios
e ﬁzesse necessário a presença de mais de uma equipe, permanecendo, independente deste fato a mesma
técnica:
Quanto à qualiﬁcação técnica-operacional, acreditamos
que a legalidade da exigência da mesma, bem como a
sua conceituação e a importância de se exigir tal item
na concorrência em pauta, foram devidamente justiﬁcadas no item 4.1 da presente manifestação.
Ainda que assim não fosse, apenas a ﬁm de relembrar,
existe jurisprudência no âmbito do TCU dando amparo
legal a exigência de qualiﬁcação proﬁssional e operacional, a ﬁm de minimizar os riscos com contratações ineﬁcientes, que causem transtornos a administração, bem
como a população em geral, entre elas podemos citar a

decisão TCU 432/19961 a decisão TCU 217/19971 a acórdão 32/2003, 1’. c., Rel. Min. Marcos Bem Querer Costa;
acórdão 1524/2006, Plenário, Rel. Min. Walton Alencar.

bem como jurisprudência e doutrina majoritária. motivo pelo qual deve a mesma ser julgada improcedente.” – g.n.

O tribunal de contas do espírito santo vem formulando
jurisprudência no sentido de rejeitar a exigência de tais
atestados, iniciando através do acórdão nº 142/2013,
de 23/04/2013, entretanto, esta construção jurisprudencial era muito recente à época da abertura do procedimento licitatório em questão, que também se iniciou em maio de 2013.

Por sua vez, a empresa Salvador Engenharia Ltda., às ﬂs.
1681/1687, assim se manifestou, como transcrito:

Assim, a administração decidiu no passado pela exigência de qualiﬁcação operacional, tendo em vista, os vários
posicionamentos favoráveis já emitidos pelo tribunal de
contas da união, bem como por acreditar que a referida exigência é a única forma de comprovar a capacidade
técnica da pessoa jurídica, e principalmente para atender o objeto licitada.
No entanto, em razão da recomendação proferida por
esta egrégia corte de contas. a administração se abstém
de realizar tal exigência, demonstrando sem dúvidas, o
respeito que possui pelas recomendações deste Tribunal, em que pese a doutrina e jurisprudência contrária.
Ademais, os serviços exigidos estão de acordo com o
art. 30, da lei 8.666/1993, bem como a súmula nº 263
do TCU, havendo, ainda, nos autos justiﬁcativas técnica acerca dos quantitativos exigidos no certame, conforme anexo.
Por ﬁm, informamos que não houveram habilitações de
licitantes motivadas pelo não atendimento aos quesitos de qualiﬁcação técnica.
Deste modo, não há que se falar em irregularidade, mas
em exigência em perfeita consonância com a legislação,
www.tce.es.gov.br

[...]
Extrai-se das justiﬁcativas apresentadas pela Prefeitura
Municipal de Aracruz/ES que o seu parque de iluminação
pública é constituído por aproximadamente 12.000 (doze mil pontos de iluminação, numa extensão de 426,83
km:, distribuídos por cinco distritos.
Por certo que não é crível que os serviços de manutenção serão executados simultaneamente em 6.000 (seis
mil pontos de iluminação).
Contudo, a exigência de qualiﬁcação técnica ora questionada concentra sua essência na necessidade de se
criar critérios objetivos que permitam resguardar a Administração quanto a participação de empresas que,
muito embora tenham em seu portfólio os serviços de
manutenção de iluminação pública, não tenham vivenciado tal expertise num universo de características semelhantes do que se pretende com o objeto contratado.
O setor de análise técnica insistiu na tese de apesar das
dimensões do Município justiﬁcar em a presença concomitante de mais de uma equipe, a técnica exigida será a
mesma, alegando-se, ainda, que seria responsabilidade
da ﬁscalização do contrato garantir a execução no tempo
corretos dos serviços contratados.
A equipe técnica parte da premissa que seria suﬁciente,
para ﬁns de qualiﬁcação técnico, garantir que a empresa licitante tenha em seus quadros proﬁssionais qualiﬁSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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cados para a execução dos serviços.
Seria tal exigência suﬁciente para garantir, ainda que minimamente, que a empresa licitante possua qualiﬁcação
técnica para executar o objeto contratual?
Por certo que não.
E não basta dizer que é responsabilidade da ﬁscalização do contrato garantir a execução no tempo correto,
pois não se terá a certeza de que a futura executou do
contrato tem condições organizacionais gerenciais e de
controle sobre aquilo que jamais executou, em características compatíveis, semelhantes, tanto em aspectos
técnicos quanto em magnitude.
Antes de ﬁscalizar, faz-se necessário garantir, com o mínimo de razoabilidade que o contratado tem capacidade
de executara, o tempo e modo exigidos sob pena de frustração dos objetivos da Administração.
Considerando tais circunstâncias, é perfeitamente razoável aceitar que a Administração tenha se cercado de
cuidados para obter uma contratação mais segura.
Depreende-se que o presente instrumento convocatório está exigindo, para efeito de qualiﬁcação técnica
dos licitantes, a comprovação de expertise na execução
de serviços de manutenção de iluminação pública, referente a mais de 50% cinquenta por centos do total de
pontos de iluminação, objeto do contrato.
O escopo contratual visa a contratação de empresa especializada em iluminação para realizar os serviços de manutenção e melhoramento do parque de iluminação pública.
Como é cediço, as exigências quanto à qualiﬁcação técnico-proﬁssional e técnico-operacional devem limitar-se as parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo

do objeto da licitação e, no caso destas, restringirem-se
a aspectos de qualiﬁcação técnica e econômica que sejam indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações futuro contrato.
Frisa-se, os atestados a serem apresentados pelos licitantes se referem às atividades pertinentes e compatíveis em características semelhantes com o objetivo da
licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de
maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto da licitação!!!

vo do certame na medida em que participaram 6 (seis)
empresas: SALVADOR ENGENHARIA LTDA.; ATIVE ENGENHARIA LTDA.; MAIL MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA.; GM
ELETRIFICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME;DK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA EPP; LUMINAPAR
ILUMINAÇÃO
PUBLICA LTDA. – g.n.
A análise da área técnica, após a manifestação dos agentes responsáveis, foi no sentido de manter o indicativo
de irregularidade, assim concluindo, litteris:

[...]

[...]

Obviamente, deve-se considerar que a demonstração de
experiência pregressa na manutenção de pontos de iluminação deve ser considerado uma parcela de maior relevância e valor signiﬁcativo do certame, sendo que o
quantitativo exigido está dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência.

Por ﬁm, apesar de considerar que a Administração buscou adotar quantitativos dentro de limites aceitos pela jurisprudência de Tribunais de Contas, não é possível afastar o vício apontado em ITI por conta da ausência de complexidade do serviço listado em tal exigência. g.n.

Outrossim os itens exigidos pelo edital para qualiﬁcação técnica-proﬁssional e operacional se referem à necessária conformidade entre as dimensões quantitativa
e qualitativo om dos serviços e obras a serem contratados, quando realizado o cotejo com os documentos que
atentem a capacidade técnica das empresas participantes do procedimento licitatório.

A este respeito, no item 4.1 e 4.2 desta decisão, acabou-se por abordar, ainda que indiretamente o presente
item de irregularidade, qual seja, exigência de quantidades mínimas em atestados sem justiﬁcativa (item 4.21.1
da ITC).

Ao prescrever as diretrizes desta exigência no Edital, o
Ente Público não pode se eximir do necessário rigor técnico exigido para a execução do objeto ora licitada, de
forma que a exegese dessa diretriz previamente estabelecido para o certame não pode ser feita de forma dissociada do objeto contratual pretendido.
Por ﬁm, percebe-se que as exigências editalícias não foram suﬁcientes para comprometer o caráter competitiwww.tce.es.gov.br

Isto porque, ao se afastar a irregularidade relativa ao
itens 4.1 – Exigências de capacidade técnico-operacional
para objeto de baixa complexidade técnica e 4.2 – Exigência de atestados referentes a serviços sem relevância
é de se reconhecer que estas tem repercussão na análise desta irregularidade, posto que, ao se entender que
é possível a exigência de atestados de capacidade técnico operacional, a mesma resta prejudicada, até porque, apesar de ter aﬁrmado a área técnica que não há
complexidade nos serviços listados, os mesmos guardam
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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margem de complexidade conforme antes indicado.
Aﬁnal, como já indicado, há jurisprudência elencadas
pelos jurisdicionados, no sentido de que é possível a
exigência de atestado de capacidade operacional, sendo devidamente motivada a exigência de percentual mínimo por critério de julgamento, limitando-se às parcelas e maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto a ser
contratado.
Além disso, parece-me acertada a posição de tais exigências, desde que devidamente motivadas, no sentido de
que se assim não se proceder está a COLOCAR EM RISCO A EXECUÇÃO SATISFATÓRIA DA FUTURA CONTRATAÇÃO, podendo, em alguns casos, a Administração Pública contratar empresas sem a experiência necessária para a execução do objeto contratual, objeto da licitação.
Assim sendo, tendo-se em mente que o ideal é que o Administrador procure conciliar o dever de licitar, tal qual
preconiza a legislação de regência, com o interesse público de obter a proposta mais vantajosa, no caso com
a exigência de atestado operacional, com quantitativos
mínimos devidamente motivados, como forma de se
obter a proposta mais vantajosa, observados os critérios adotados, percebe-se que a irregularidade não subsiste, posto que há informação de justiﬁcativas técnica
acerca dos quantitativos exigidos no certame, bem como não houveram habilitações de licitantes motivadas
pelo não atendimento aos quesitos de qualiﬁcação técnica.
Assim sendo, entendo que a irregularidade em apreço
não subsiste, razão pela qual divirjo do entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas
para afastar a presente irregularidade.

4.7.
OBSCURIDADE NO EDITAL QUANTO AO MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DE ENSAIOS TÉCNICOS
(ITEM 3.2.2 DA MT 0614/2016-6, tratada no ITEM 3.1
DA ITC 925/2017):
Base Legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal
e Artigo 30 da Lei 8.666/93.
Destaca a área técnica que a exigência contida nos itens
1.34 e 1.35 da planilha orçamentária do edital, não encontra respaldo legal, além de exigir dos licitantes gastos
desnecessários para a realização de ensaios, ainda que
não vençam o certame.
Em suas justiﬁcativas os responsáveis alegaram que após
análise de recurso impetrado pela empresa licitante Ative Engenharia Ltda., houve a supressão da exigência de
apresentação de laudos de ensaio, inclusive apresentando nos autos, cópia de resposta a impugnação e publicações da alteração do edital.

MT 0614/2016-6, tratada no ITEM 3.1 da ITC 925/2017):
A presente irregularidade, se refere ao Edital Concorrência nº 4/2013, sendo esta idêntica ao enfrentamento tratado no item 4.5 desta decisão, razão pela qual adoto
o mesmo entendimento pelas razões ali fundamentadas
e assim, divergindo do entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, afasto a irregularidade,
devendo ser expedida recomendação.
5.

DO DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, divergindo do posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado deste Egrégio Tribunal de Contas, assim delibere:
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:

Analisando detidamente os autos, veriﬁco às ﬂs. 1.6281634, que realmente os responsáveis ﬁzeram publicar no
Diário Oﬁcial as devidas alterações no instrumento licitatório.

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:

Diante disso, entendo que a presente irregularidade restou sanada, não havendo qualquer prejuízo para os pretensos licitantes na participação do certame, bem como
não se apresenta qualquer prejuízo para a Administração na busca da melhor proposta e atendimento ao interesse público.

1.1 CONHECER da DENÚNCIA, por estar presente os
requisitos de admissibilidade, previstos nos art. 177,
do Regimento Interno deste Tribunal, Resolução TC n°
261/2013;

Assim sendo, considerando que a irregularidade contida no edital foi sanada, divirjo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para
afastar a presente irregularidade.
4.8.

AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO (ITEM 3.2.3 DA
www.tce.es.gov.br

1.2 ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam, para excluir a reponsabilidade do Sr. Marcelo
de Souza Coelho, Prefeito de Aracruz, pelas razões expostas no item 3.1 desta decisão;
1.3 ACOLHER as razões de justiﬁcativas dos Srs. Idelblandes Zamperlini e João Cleber Bianchi, afastando as irregularidades tratadas nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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4.7 e 4.8 desta decisão;
1.4 CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente DENÚNCIA, tendo em vista o afastamento das irregularidades
descritas nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8
desta decisão, pelas razões ali expendidas;
1.5 EXPEDIR RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Município de Aracruz, para que nos próximos certames, observe o disposto nos art. 40, § 2º, inc. I da Lei 8.666/93,
que exige a elaboração do Projeto Básico ao invés de
Termo de Referência;
1.6 ARQUIVAR os presentes autos após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do então relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, vencidos os conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo
e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que acompanharam os pareceres técnico e ministerial, pela procedência,
com aplicação de multa. Absteve-se de votar, nos termos
do artigo 86, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal,
o Conselheiro em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (relator nos termos do artigo 86. §2º, do Regimento Interno deste Tribunal).

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator nos termos do artigo 86. §2º, do
Regimento Interno deste Tribunal
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 11/12/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1383/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05060/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMI - Fundo Municipal de Investimentos de Cariacica
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JOAO FELICIO SCARDUA, BRUNO POLEZ
COELHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE INVESTIMENTOS DE CARIACICA – EXERCÍCIO 2016 –
www.tce.es.gov.br

PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE CARIACICA, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores
JOÃO FELÍCIO SCARDUA e BRUNO POLEZ COELHO.
Nos termos do Relatório Técnico Contábil n.º 740/20171, da Instrução Técnica Inicial n.º 1.617/2017-1 e da Decisão Monocrática n.º 2011/2017-8, os gestores responsáveis pela PCA foram citados para esclarecer os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis e o inventário físico (INVMOV);
3.2.2.2 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens imóveis e o inventário físico (INVMO);
3.3.1 Encaminhamento de relatório e Parecer do Controle Interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos.
Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas (Defesas n.º 00606/2018-8 e
00649/2018-6).
A área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 2701/2018-1, manifestou-se pelo afastamento
dos indícios de irregularidades e, por consequência, pela
regularidade da prestação de contas anual, com expedição de quitação aos gestores responsáveis.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 04170/2018-1, de lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opinando
pelo julgamento pela regularidade da prestação de conSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e do Ministério Público de Contas acerca do afastamento das irregularidades indicadas no do Relatório
Técnico, e julgamento pela regularidade da PCA. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos
pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
02701/2018-1, abaixo transcritos:
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens. (item
3.2.2.1 e 3.2.2.2 do RTC nº 740/2017)
Segundo o relatório técnico (itens :
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 1)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Tabela
Fonte: Processo TC 05060/2017-2 - 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 di-

vergências 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.
Das justiﬁcativas:
A diferença de R$ 2.350,16 existente entre o Balancete
Contábil e o Inventário Físico (INVMOV), apontada pelo
Tribunal de Contas, refere-se à depreciação de bens móveis que foram transferidos do Fundo de Investimento
para o Fundo de Saúde deste município. No mês de julho
de 2016 foram transferidos 4 (quatro) microcomputadores, com valor de aquisição de R$ 4.308,66 cada e que
possuíam até o referido momento R$ 587,54 de depreciação acumulada cada um.
No sistema de contabilidade (Balancete Contábil), a saída dos bens móveis foi feita pelo valor líquido de depreciação, ou seja, não foi efetuada a baixa da depreciação
acumulada. Já no sistema de materiais (onde é gerado o
inventário físico - INVMOV.xml), a saída dos bens foi realizada pelo seu valor original de registro, isto é, foi efetuada a baixa completa dos itens, incluindo a depreciação.
Dessa forma, o montante de R$ 2.350,16 é a soma das
depreciações acumuladas dos 4 (quatro) microcomputadores que foram transferidos. Destacamos que essa diferença foi corrigida no sistema de contabilidade e para a
PCA de 2017 não haverá mais tal inconsistência.
Com relação ao apontamento de não conformidade entre o saldo do inventário de bens imóveis e o balanço patrimonial passamos a explicar.
O Balanço Patrimonial apresenta um saldo de R$
5.488.681,07 na conta de bens imóveis, que não foi evidenciado no inventário de bens imóveis. Esse valor trawww.tce.es.gov.br

ta-se na verdade de Obras em Andamento e de Estudos
e Projetos, registradas na contabilidade e ainda não incorporadas ao Patrimônio, conforme demonstrado no
balancete contábil (arquivo ALVER da PCA) representado abaixo:
As obras em andamento, por não terem sido ainda incorporadas ao patrimônio do município não possuem movimentação no sistema de patrimônio, estando registradas
apenas na contabilidade, razão pela qual não apresentamos no inventário de bens imóveis.
O saldo de R$ 5.474.681,07 da conta Obras em Andamento refere-se a execução de diversas obras de drenagem e pavimentação nas ruas dos bairros do Município
de Cariacica. Já o montante de R$ 14.000,00 é devido a
execução de projetos de arquitetura realizados para futura construção do edifício sede da Secretaria Municipal
de Defesa Social.
Da análise das justiﬁcativas.
Com base nas justiﬁcativas e documentos encaminhados, constata-se que a divergência apontada tem como
origem divergência entre o inventário e relatório de bens
móveis e imóveis consignados na contabilidade.
Em resposta ao questionamento, o gestor explica que a
diferença apurada (contábil x inventário) se trata de depreciação acumulada não reconhecida no inventário de
bens móveis no momento da baixa de bens.
Já em relação aos bens imóveis, os responsáveis explicam que o valor de R$ 5.488.681,07 apontado como diferença, em função do não envio do inventário de bens
imóveis, trata-se de valores registrados na contabilidade
como Obras em Andamento. Em função disso, o órgão
não preparou o inventário de bens imóveis.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.

pesas municipais, o que se constata não atendido pelo
relatório encaminhado na presente prestação de contas.

los seguintes órgãos:

2.3 Encaminhamento de relatório e parecer do controle
interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos. (item 3.3.1 do RTC nº 740/2017)

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.

2. Subsecretaria de Controle e Transparência;

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.

b) Coordenação de Orientação, Normas e Procedimentos.

Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável para justiﬁcar o envio de parecer inconclusivo e sem
atender aos requisitos mínimos estabelecidos.

7. Gerência de Auditoria;

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.
Segundo o relatório técnico:
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 des-

Das justiﬁcativas:
Desde 2012, com a publicação da Lei Municipal n° 4927,
foi implantado o Controle Interno em Cariacica, cujo Órgão responsável é a Secretaria Municipal de Controle e
Transparência - SEMCONT, Unidade Central de Controle
Interno- UCCI desta municipalidade, tendo como titular
da pasta o Sr. Eliezer Soares Rocha Junior, Secretária Municipal de Controle e Transparência.
A SEMCONT possui a seguinte estrutura organizacional,
conforme artigo 46, Parágrafo Único da Lei Municipal n°
5.283/2014I, com redação dada pelo. Decreto Municipal
n° 56/2017:

1. Gabinete do Secretário;
3. Ouvidoria Geral do Município;
4. Assessoria Especial;
5. Gerência de Controle Interno;
a) Coordenação de Controle Interno;

6. Gerência de Transparência Pública;
a) Coordenação de Transparência.
a) Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira;
b) Coordenação de Auditoria de Obra e Serviços de Engenharia
8. Gerência de Integridade Governamental.
a) Coordenação de Integridade.
9. Núcleo de Apoio Administrativo, Orçamentário e Financeiro.
(Redação dado pelo Decreto n° 56/2017)
Conforme, ainda, as Leis Municipais n° 4.761/2010, n°
5.264/2014 e no 5.624/2016 possui em sua estrutura 6
{seis) Auditores Internos efetivos, a saber:
• Alessandra Gardiman Lopes - Matrícula 110.035

Art. 46

Ato de Nomeação - Decreto Municipal n° 125/2012, publicado no Diário Oﬁcial do

( ... )

Município em 18/10/2012.

Parágrafo Único. A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Controle e Transparência é formada pe-

• Charles da Silva Fraga- Matrícula 114.279

www.tce.es.gov.br

Ato de Nomeação- Decreto Municipal n° 46, publicado
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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no Diário Oﬁcial do Município em 18/03/2014.
• Françoise Amaral Fonseca - Matrícula 112.885
Ato de Nomeação- Decreto Municipal n° 27, publicado
no Diário Oﬁcial do Município em 14/02/2013.
• Larissa Deorce da Rocha Vaccari - Matrícula 111.964
Ato de Nomeação - Decreto Municipal n° 7 4, publicado
no Diário Oﬁcial do Município em 30/04/2014.
• Marcelo Viana Pereira- Matrícula 114.794
Ato de Nomeação- Decreto Municipal n° 175, publicado
no Diário Oﬁcial do Município em 04/11/2014.
• Rodrigo Garcia Giori - Matrícula 113.021
Ato de Nomeação- Decreto Municipal n° 27, publicado
no Diário Oﬁcial do Município em 14/02/2013.
A UCCI foi criada seguindo orientações determinadas pela Resolução 227/2011, alterada pela Resolução
257/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo- TCEES e em relação às Prestações de Contas Anuais, desde 2013, entregou o Relatório e Parecer do Controle Interno, conforme as mesmas Resoluções e às IN’s
28, 29, 30, 33, 34 e 40, também deste Egrégio Tribunal.
A IN vigente n° 34/2015, que regulamenta a remessa ao
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio
da internet, dos dados da prestação de contas anual das
entidades municipais da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal n°. 4.320/64 e dá outras providências, determina em seu Anexo I que para as contas
dos ordenadores de despesas das administrações diretas e indiretas do poder executivo. Estadual, exceto institutos próprios de previdência social, deverá ser emitido o Relatório e parecer Conclusivo do Controle Interno contendo os elementos indicados no Anexo 11, Tabe-

la 7, desta Instrução Normativa. (Artigo 135, § 4° c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução TC n°
261/2013).
Observando a tabela 7- RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO, observa-se que abaixo de
cada tabela referente aos pontos de controle existe a seguinte informação:
Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não”
para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação
pelo controle interno”
Mediante tal informação, nos resta claro que não há a
obrigatoriedade de se analisar todos os pontos de controle, pois se assim houvesse não haveria tal opção.

rando o universo a que se referem os pontos de controle
apontados no relatório do controle interno, a amostragem se dá em relação ao montante dos pontos de controle da IN e não a cada caso, uma vez que se fosse obrigatório analisar todos os pontos não deveria estar por
escrito na própria IN a opção de marcar “sim” para os
pontos avaliados e “não” para os pontos não avaliados.
Neste contexto, entendemos que o Parecer do Conclusivo do Controle Interno, pelo Princípio da Legalidade, não
está em desacordo com a IN 34/2015, pois na mesma,
repita-se, não está escrito que todos os pontos deveriam
ser analisados, tampouco que os pontos que não foram
analisados deveriam ser justiﬁcados.

Além disso, não há por escrito na IN 34 a obrigatoriedade de ·se analisar todos os pontos, como também não
está escrito que os pontos que não foram analisados deveriam ser justiﬁcados.

Informamos que os pontos de controle analisados pelo Controle Interno foram escolhidos aleatoriamente e,
posteriormente, analisados por amostragem para todas
as Unidades Gestoras.

Ademais, em todos os encontros de orientação sobre os
Relatórios e Pareceres do Controle Interno realizados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como, em todas as vezes em que foi procurada ·orientação diretamente ‘com servidores do Tribunal, pessoalmente ou por telefone, foram feitos diversos questionamentos a respeito se haveria obrigatoriedade de se analisar todos os pontos de controle e em todas as vezes os servidores do Tribunal de Contas, lotados
na SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas nos responderam e a todos os outros jurisdicionados
que não haveria tal obrigatoriedade.

Considerando que o Parecer Conclusivo do Controle Interno, de acordo com o expresso na IN 34, deve se manifestar em relação aos pontos de controle ora avaliados,
a UCCI, entende que não poderia ser manifestar em relação ao que não foi objeto de análise, daí concluir por:

Portanto, não havendo a obrigatoriedade expressa na
Instrução Normativa 34 nem na orientação dada pelos
servidores do próprio TCEES, entendemos que considewww.tce.es.gov.br

Em nossa opm1ao os pontos de controle avaliados e o
processo analisado por esta Unidade Central de Controle
Interno representam adequadamente a prática de atos
de gestão no exercício a que se refere, observando-se a
legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos.
Ressaltamos que a UCCI, seguiu todas as recomendações do TCEES para a implantação do sistema de controle interno e preza pela sua manutenção seguindo todos
os normativos deste Egrégio Tribunal. Portanto, além
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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de emitir o Relatório e Parecer do Controle Interno nas
prestações de contas anuais, realiza, anualmente, auditorias internas, faz análise de processos e participa na
elaboração e revisão das instruções normativas municipais, sempre com o objetivo de manter um controle interno atuante, seguindo as legislações vigentes.

gio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas da responsabilidade dos Srs. João Felício Scardua e Bruno Polez Coelho, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Investimentos de Cariacica.

Da análise das justiﬁcativas.

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.

Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para que justiﬁcasse o envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno sem a devida conclusão.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão do referido relatório,
mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa
de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários
(da Controladoria Geral do Município).
Inclusive, o próprio Controlador Geral menciona a falta de estrutura para o desempenho de suas atividades.
A responsabilidade para a instituição (iniciativa legal) e
instalação da estrutura compete ao Prefeito Municipal e
não ao Secretário Municipal.
Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.

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 pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE CARIACICA,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
dos senhores JOÃO FELÍCIO SCARDUA e BRUNO POLEZ
COELHO, dando-lhes quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

2. Unânime.

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

3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egré-

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

Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1384/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03525/2018-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CML - Câmara Municipal de Linhares
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: RICARDO BONOMO VASCONCELOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE LINHARES – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade do senhor RICARDO BONOMO
VASCONCELOS.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00239/2018-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03532/2018-3, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04183/2018-7, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
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
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:

MARA MUNICIPAL DE LINHARES, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor RICARDO
BONOMO VASCONCELOS, dando-lhes quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.

ACÓRDÃO TC-1385/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06835/2016-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMC - Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: LELIANE KROHLING VIEIRA, ERLON JOSE
PASCHOAL, ANA LAURA NAHAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – CIÊNCIA ARQUIVAR.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:

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

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, do Fundo Municipal de Cultura de Vitória, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade das Sras. Ana
Laura Nahas (período 01/01 a 22/02, 09/03 a 06/12 e 12
a 31/12/2015), Leliane Krohling Vieira (período 23/02 a
08/03/2015), e do Sr. Erlon José Paschoal (período 07 a
11/12/2015), Ordenadores de Despesas.

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂwww.tce.es.gov.br

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00311/2017-2 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
00575/2017-8, através da Decisão Monocrática nº
00955/2017-1, determinou-se a citação da Sra. Ana Laura Nahas, no sentido de que apresentasse, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
A responsável foi devidamente citada, e em alusão ao
Termo de Citação nº 01055/2017-9 apresentou sua defesa, tendo a área técnica, nos termos da Instrução TécniSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ca Conclusiva – ITC nº 01382/2018-2, opinado no sentido
de que seja julgada regular as contas sob a responsabilidade da Sra. Leliane Krohling e do Sr. Erlon José Paschoal,
bem como pela regularidade com ressalva das contas de
responsabilidade da Sra. Ana Laura Nahas, expedindo-se
quitação e determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer nº 03189/2018-2, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Cultura de Vitória, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas sob a responsabilidade da Sra. Leliane Krohling e do Sr. Erlon José Paschoal, bem como pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade da Sra. Ana Laura Nahas, expedindo-se quitação e
determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Con-

clusiva – ITC nº 01382/2018-2, verbis:
[...]
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suﬁcientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.1 - Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Considerando que a irregularidade mantida em relação
ao item 2.1 desta instrução, representa infração moderada à norma legal, opina-se, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, que este Egrégio Tribunal julgue REGULARES COM RESSALVA,
as contas de Ana Laura Nahas, na forma do artigo 84,
II, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e REGULARES as contas de Leliane Krohling e Erlon Jose Pascoal,
na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012, responsáveis pela gestão do Fundo, exercício de 2015.
E, ainda, com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, § 2º do RITCEES, considerando o exposto no item 2.1 desta instrução, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
Que adote as medidas administrativas visando 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
www.tce.es.gov.br

621/2012 c/c artigo 135, § 4º do RITCEES e art. 5º da
Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Desse modo, veriﬁco da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, veriﬁco que a área técnica entendeu pela regularidade das contas em apreço, sob a
responsabilidade da Sra. Leliane Krohling e do Sr. Erlon
José Paschoal, estando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas, entretanto, sugeriu a regularidade com ressalva das contas
de responsabilidade da Sra. Ana Laura Nahas, relativamente aos atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, em razão da mantença da irregularidade inserta no
item 3.3.1 do RT 00311/2017-2 (Ausência de medidas
administrativas que viabilizassem a emissão do parecer
do controle interno sobre a totalidade da Prestação de
Contas Anual).
Registra-se que o Estado, por meio da Lei Complementar nº 856/2017, estabelece que as contas devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da
unidade técnica, contendo os elementos indicados nos
atos normativos deste Tribunal, e o Decreto 4131-R, de
18/07/2017, que a regulamentou, determinando que
os órgãos e entidades da administração do Estado devem instituir as unidades de controle interno no prazo
de 60 (sessenta) dias, sendo esta a razão para se expedir RECOMENDAÇÃO, pois ainda que não haja comproSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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vação de que esta foi instituída, há um comando normativo que indica que o Estado tem adotado as medidas para sua efetivação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
(...)
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.
Desse modo, veriﬁco da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, porém, acompanho parcialmente seu posicionamento, em razão do que preceitua a Lei Complementar nº 856/2017, regulamentada pelo Decreto
4131-R de 18/07/2017, entendendo que as contas da
Sra. Ana Laura Nahas devem ser julgadas regulares, devendo ser expedida recomendação.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal de Cultura de Vitória, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Leliane
Krohling Vieira (período 23/02 a 08/03/2015) e do Sr.
Erlon José Paschoal (período 07 a 11/12/2015), Ordenadores de Despesas, dando-lhes a devida quitação;
1.2 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal de Cultura de Vitória, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Ana Laura Nahas (período 01/01 a 22/02, 09/03 a 06/12 e 12 a
31/12/2015), Ordenador de Despesa, em razão do que
preceitua a Lei Complementar nº 856/2017, regulamentada pelo Decreto 4131-R de 18/07/2017, relativamente a mantença da irregularidade formal contida no item
3.3.1 do Relatório Técnico – RT nº 00311/2017-2, dando-lhe a devida quitação;
1.3 RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Cultura de Vitória, ou quem venha a sucedê-lo, que
assim proceda:
1.3.1. Adote as medidas administrativas, visando 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/c artigo 135, § 4º do RITCEES e art. 5º da Res.
TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
1.4 DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos, após o respectivo
www.tce.es.gov.br

trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1386/2018 – PLENÁRIO
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Processo: 05553/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG:Fundo Habitação - Fundo Municipal de Habitação de
Vitória
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: SERGIO DE SA FREITAS, ALECIO PAGANOTO SALAZAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016 REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES – RECOMENDAÇÃO - QUITAÇÃO – CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, do Fundo Municipal de Habitação de Vitória, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs.
Alécio Paganoto Salazar e Sérgio de Sá Freitas, Ordenadores de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00592/2017-1 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
01151/2017-3, através da Decisão Monocrática nº
01855/2017-1, determinou-se a citação dos responsáveis em epígrafe, no sentido de que apresentassem, no
prazo de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face
dos indicativos de irregularidades constantes dos itens
3.2.2, 3.2.3 e 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Os responsáveis foram devidamente citados, e em alusão
aos Termos de Citação nº 02110/2017-6 e 02111/20171 apresentaram defesa conjunta, tendo a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
01911/2018-9, opinado no sentido de que seja julgada

regular com ressalva as contas em apreço, expedindo-se
determinações.

de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Sérgio de Sá
Freitas e Rubem Francisco de Jesus.

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer nº 03037/2018-2, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento da seguinte irregularidade:

Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual,
do Fundo Municipal de Habitação de Vitória, relativa ao
exercício de 2016, em comento, necessário é sua análise
para posterior julgamento, em razão da documentação
que lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade
dos Srs. Alécio Paganoto Salazar e Sérgio de Sá Freitas,
expedindo-se determinações.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01911/2018-9, verbis:

2.1. Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens imóveis. (ITEM 3.2.2 DO RTC 592/2017-1).
2.2
. Divergência de informação entre o arquivo
TERIMO e o inventário de bens imóveis – arquivo INVIMO. (ITEM 3.2.3 DO RTC 592/2017-1).
2.3. Ausência de medidas administrativas visando ao
encaminhamento de parecer do controle interno em
conformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.
(ITI 1.151/2017-3 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 592/2017-1).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM
RESSALVA a Prestação de Contas do Fundo Municipal
de Habitação de Vitória, sob a responsabilidade dos
Srs. Sérgio de Sá Freitas e Rubem Francisco de Jesus,
relativamente ao exercício de 2016, com base no art.
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em face
da manutenção das irregularidades 2.1, 2.2 e 2.3 desta instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas da PMGM, ou a quem lhe vier a
substituir, para que:

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Efetue os ajustes necessários para adequar os registros
contábeis e físicos relativos aos Bens Patrimoniais Imóveis à real situação da entidade;

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Habitação de Vitória, relativa ao exercício

Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, informando as providências

[...]
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tomadas e os ajustes realizados.
Adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas
futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, § 2º da Lei Complementar
621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Desta feita, efetivamente, veriﬁco estar correto o posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas que manifestaram, no mesmo
sentido, pela regularidade com ressalva das contas dos
Srs. Alécio Paganoto Salazar e Sérgio de Sá Freitas, sob o
aspecto técnico-contábil, em razão da mantença das irregularidades insertas nos itens 2.1 (Divergência entre
o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens imóveis - Item 3.2.2 do RT
592/2017-1), 2.2 (Divergência de informação entre o arquivo TERIMO e o inventário de bens imóveis – arquivo
INVIMO – Item 3.2.3 do RTC 592/2017-1) e 2.3 (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 592/2017-1).
Cabe ressaltar que, no que se refere a irregularidade disposta no sobredito item 2.3 da ITC (item 3.3.1 do RTC
nº 592/2017-1), o Estado, por meio da Lei Complementar nº 856/2017, estabelece que as contas devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da
unidade técnica, contendo os elementos indicados nos
atos normativos deste Tribunal, e o Decreto 4131-R, de

18/07/2017, que a regulamentou, determinando que
os órgãos e entidades da administração do Estado devem instituir as unidades de controle interno no prazo
de 60 (sessenta) dias, sendo esta a razão para se expedir RECOMENDAÇÃO, pois ainda que não haja comprovação de que esta foi instituída, há um comando normativo que indica que o Estado tem adotado as medidas para sua efetivação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustiﬁcado ao erário;
[...]
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva,
o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identiﬁcadas, de modo a prevenir a reincidência. g.n.
Desse modo, veriﬁco da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual devem as contas serem
julgadas regulares com ressalva, com expedição de determinações, no que se refere aos itens 2.1 e 2.2 da ITC,
de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84,
incisos II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, entretanto, quanto ao item 2.3 da ITC, em rawww.tce.es.gov.br

zão do que preceitua a Lei Complementar nº 856/2017,
regulamentada pelo Decreto 4131-R de 18/07/2017,
deve ser expedida recomendação.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDÃO 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 JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual, do Fundo Municipal de Habitação de Vitória, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Alécio Paganoto Salazar e Sérgio de Sá
Freitas, ordenadores de despesas, em razão da mantença das irregularidades formais contidas nos itens 3.2.2,
3.2.3 e 3.3.1 do Relatório Técnico nº 00597/2017-1, na
forma dos artigos 84, II e 86, da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhes a devida quitação;
1.2 DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal de
Habitação de Vitória, ou quem venha a sucedê-lo, que
assim proceda:
1.2.1 Efetue os ajustes necessários para adequar os registros contábeis e físicos relativos aos Bens Patrimoniais
Imóveis à real situação da entidade;
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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1.2.2 Encaminhe nota explicativa, junto à Prestação de
Contas Anual do exercício corrente, informando as providências tomadas e os ajustes realizados.
3. RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Municipal de
Habitação de Vitória, ou quem venha a sucedê-lo, que
assim proceda:
1.3.1 Adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao
controle interno, visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, § 2º da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.4 DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1387/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05560/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de
Vitória
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: DELIO JOSE PRATES DO AMARAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016 –
AFASTAR IRREGULARIDADES - REGULAR - QUITAÇÃO –
CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual,
do Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Délio José Prates do Amaral.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00594/2017-1 e da Instrução Técnica Inicial 01152/2017www.tce.es.gov.br

8, determinou-se através da Decisão 01857/2017-1, a
citação do responsável em epígrafe, no sentido de que
apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias, suas razões de
defesa, em face dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
O responsável foi devidamente citado, conforme Termo
de Citação nº 02330/2017-9, tendo o mesmo apresentado suas razões de justiﬁcativas.
A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02700/2018-7, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço, em razão do afastamento
dos respectivos indicativos de irregularidades.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 03474/2018-4, da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com o posicionamento da área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória, referente ao exercício de 2016, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o MiSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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nistério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.

Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.

Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
02700/2018-7, verbis:

2.2. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO ENTRE O ARQUIVO
TERALM E O INVENTÁRIO DE BENS EM ALMOXARIFADO
– ARQUIVO INVALM. (ITEM 3.2.3 DO RTC Nº 594/2017).

Da análise das justiﬁcativas:

[...]

Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.

2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES:
2.1. DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DOS INVENTÁRIOS DE BENS EM ESTOQUE E BENS IMÓVEIS. (ITEM
3.2.2 DO RTC Nº 594/2017).

[...]

Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.

Sendo assim, sugere-se pelo afastamento dos indícios
de irregularidade.

[…]
Da análise das justiﬁcativas:
Com base nas justiﬁcativas e documentos encaminhados, constata-se que a divergência apontada tem como
origem inconsistência na elaboração do inventário de
bens em estoques (almoxarifado) que ao invés de apontar o saldo em dezembro de 2016 terminou por somar os
saldos dos meses de 2016, segundo relata o responsável.
Além dessa impropriedade devidamente justiﬁcada,
a responsável explica que o valor de R$ 2.324.265,27
apontado como diferença, em função do não envio do
inventário de bens imóveis, trata-se de valores registrados na contabilidade como Obras em Andamento.
Em função disso, o órgão não preparou o inventário de
bens imóveis.
Para comprovar tal fato, o gestor fez constar nova tabela resumo do inventário com valores compatíveis com a
contabilidade.

Da análise das justiﬁcativas:
Conforme justiﬁcado, a explicação e analise do item 2.1
responde o item 2.2.

2.3. O TERMO CIRCUNSTANCIADO REFERENTE A BENS
IMÓVEIS, ARQUIVO TERIMO, APRESENTA INFORMAÇÕES SUPOSTAMENTE EQUIVOCADAS. (ITEM 3.2.4 DO
RTC Nº 594/2017)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
[…]
Da análise das justiﬁcativas:
Conforme justiﬁcado, a explicação e analise do item 2.1
responde o item 2.3.
Sendo assim, sugere-se pelo afastamento dos indícios
de irregularidade.
2.4. 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 594/2017).
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
www.tce.es.gov.br

[...]
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar os responsáveis para justiﬁcassem o envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno com ausência de análise de alguns pontos
importantes da prestação de contas.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão do referido relatório,
mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa
de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários
(da Controladoria Geral do Município).
Em função disso, com base na legislação vigente desta Corte de Contas, a apreciação da prestação de contas desta secretaria foi ampliada do nível I para o nível II.
Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória, exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Délio José
Prates do Amaral.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas
do Sr. Délio José Prates do Amaral, na forma do artigo
84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Municipal de Assistência Social de Vitória. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.
Assim sendo, veriﬁco da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva 02700/2018-7 (itens 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.3.1 do
RT 594/2017);
1.2 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Délio José Prates do Amaral, dando-lhe a devida quitação;
1.3 ARQUIVAR os presentes autos após a ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1388/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05570/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: Fundo Ambiental - Fundo Ambiental do Município
de Vitória
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA, PAULO
SERGIO BELLO BARBOSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016 –
AFASTAR IRREGULARIDADE - REGULAR - QUITAÇÃO –
CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, do Fundo Ambiental do Município de Vitória, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Luiz Emanuel Zouain da Rocha e Paulo Sérgio Bello Barbosa.

suporte.

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00832/2017-8 e na Instrução Técnica Inicial 01614/20176, determinou-se através da Decisão 02090/2017-2, a citação dos responsáveis em epígrafe, no sentido de que
apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas razões
de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.2.1 do referido Relatório Técnico.

Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA E PAULO SÉRGIO BELLO BARBOSA.

Os responsáveis foram devidamente citados, conforme
Termos de Citação 02298/2017-4 e 02299/2017-9, tendo os mesmos apresentado suas razões de justiﬁcativas.
A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02247/2018-1, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço, em razão do afastamento
do indicativo de irregularidade constante do item 3.2.1
do RT 832/2017-8.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 03468/2018-9, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com o posicionamento da área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Ambiental do Município de Vitória, referente ao
exercício de 2016, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
02247/2018-1, verbis:

2.1. Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens. (item
3.2.1 do RTC).

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de Contas do Sr. LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA E PAULO SÉRGIO BELLO BARBOSA, no
exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso I, da
Lei Complementar 621/2012 c/c art.161, do Regimento
Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
– g.n.

Base Legal: artigos 85, 94, 95 e 96 e 100 da Lei 4.320/1964
c/c item 08 do Anexo I-B da IN TC 40, de 8 de novembro
de 2016. (DOEL-TCEES 9.11.2016 - edição nº 766, p. 5).

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.

[...]

Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:

[...]
2. INDICATIVO DE IRREGULARIDADE:
[...]

Alega o responsável, que o valor de bens imóveis trata-se de obras em andamento. Assim, veriﬁcou-se no Balancete de Veriﬁcação (BALVER.pdf) na conta de imóveis
em andamento (conta contábil 123210600000) o valor
de R$681.886,74. Esse valor está contabilizado na conta de Bens Imóveis (Ativo Imobilizado). Por tratar-se de
obra não concluída, não ocorreu a sua inserção no inventário, porém, está sendo contabilizada. Conforme alegação do responsável, seguindo as instruções do MCASP,
concluído a obra será efetivamente incorporado.
Diante do exposto, levando-se em conta as argumentações apresentadas, as quais foram veriﬁcadas nesta
análise, ﬁcando afastada a irregularidade.
www.tce.es.gov.br

Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.
Assim sendo, veriﬁco da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicioSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018

91

ATOS DO PLENÁRIO

namento.

Plenário.

Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.

4. Especiﬁcação do quórum:

2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 AFASTAR o indicativo de irregularidade tratado no
item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 02247/2018-1
(item 3.2.1 do RT 832/2017), em face das razões antes
expendidas;
1.2 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Ambiental do Município de Vitória, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Luiz
Emanuel Zouain da Rocha e Paulo Sérgio Bello Barbosa,
dando-lhes a devida quitação;
1.3 ARQUIVAR os presentes autos após a ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do

UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares

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

Relator: Marco Antônio da Silva

4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016 –
AFASTAR IRREGULARIDADES - REGULAR - QUITAÇÃO –
CIÊNCIA - ARQUIVAR.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1389/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05843/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
www.tce.es.gov.br

Responsável: CASSIO DIAS LOPES, MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA, FABIANA RICCATO VICENTE ALVARENGA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual,
do Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Cássio Dias Lopes e das Sras. Fabiana Riccato Vicente Alvarenga e Maria Luzia Alvarenga da Silva, Ordenadores de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00811/2017-6 e na Instrução Técnica Inicial 01325/20176, determinou-se através da Decisão 01964/2017-2, a citação dos responsáveis em epígrafe, no sentido de que
apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas razões
de defesa, em face dos indicativos de irregularidades
constantes dos itens 3.4.1 e 3.4.2 do referido Relatório
Técnico.
Os responsáveis foram citados, conforme Termos de Citação nº 02428/2017-4, 02429/2017-9 e 02430/2017-1,
tendo os mesmos apresentado suas razões de justiﬁcativas.
A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 03060/2018-1, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 03740/2018-3, da lavra do Procurador, Dr. Luciano
Vieira, em consonância com o posicionamento da área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória, referente ao exercício de 2016, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço, em razão do afastamento
dos indicativos de irregularidades constantes dos itens
3.4.1 e 3.4.2 do RT 00811/2017-6.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
03060/2018-1, verbis:
[...]
2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES:
2.1. RECOLHIMENTO A MAIOR DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) E A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES) - REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). (ITEM 3.4.1
DO RTC Nº 811/2017).

[...]
Da análise das justiﬁcativas:

Tabela 16): Contribuições Previdenciárias – Servidor
Em R$ 1,00

Com base nas justiﬁcativas e documentos encaminhados, constata-se que a divergência apontada foi devidamente explicada com o envio do novo relatório.

Tabela

Com isso, a composição dos valores devidos e pagos foram:

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora
Em R$ 1,00
Tabela
Tabela 16): Contribuições Previdenciárias – Servidor
Em R$ 1,00
Tabela
Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.
2.2. RECOLHIMENTO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL E SERVIDORES) - REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. (ITEM 3.4.2 DO RTC Nº
811/2017).
Da análise das justiﬁcativas:
Com base nas justiﬁcativas e documentos encaminhados, constata-se que a divergência apontada foi devidamente explicada com o envio do novo relatório.
Com isso, a composição dos valores devidos e pagos foram:

Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, relativa ao
Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares, exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Cassio Dias
Lopes, Sra. Fabiana Riccato Vicente Alvarenga e Sra. Maria Luzia Alvarenga da Silva.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas
da responsabilidade dos Srs. Cassio Dias Lopes, Sra. Fabiana Riccato Vicente Alvarenga e Sra. Maria Luzia Alvarenga da Silva, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de
ordenador de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:

Em R$ 1,00

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

Tabela

[...]

Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora

www.tce.es.gov.br
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Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.
Assim sendo, veriﬁco da documentação constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 AFASTAR os indicativos de irregularidades tratados nos itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
03060/2018-1 (itens 3.4.1 e 3.4.2 do RT 00811/2017-6);
1.2 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Cássio Dias Lopes e das Sras. Fabiana Riccato Vicente
Alvarenga e Maria Luzia Alvarenga da Silva, Ordenado-

res de Despesas, dando-lhe a devida quitação;
1.3 ARQUIVAR os presentes autos após a ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1763/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04001/2015-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: IPAMV - Instituto de Previdência e Assistência Dos
Servidores do Município de Vitória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: TATIANA PREZOTTI MORELLI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – EXERCÍCIO 2014 – REGULAR COM RESSALVA –
QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, referente ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade da senhora TATIANA PREZOTTI MORELLI.
O Relatório Técnico n. 467/2016 (f. 14/35) indicou a
ocorrência dos seguintes indícios de irregularidade nas
Contas Anuais do Instituto:
3.1.1. Apuração de Déﬁcit Orçamentário no exercício;
3.3.2.1. Provisão matemática previdenciária contabilizada indevidamente;
3.3.2.2. Contabilização de Plano de amortização não previsto no DRAA;
3.3.4.1. Ausência de segregação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes
aos planos ﬁnanceiro e previdenciário;
3.5.1.1. Recolhimento a maior das contribuições previ-
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denciárias retida dos servidores ao IPAMV;
3.5.2.1. Recolhimento a maior das contribuições previdenciárias patronais ao INSS.
3.5.2.2. Recolhimento a maior das contribuições previdenciárias retida dos servidores ao INSS
O Relatório Contábil também sugeriu a expedição de
uma DETERMINAÇÃO para a realização de levantamentos de sustentabilidade e avaliação da necessidade/desnecessidade de criação de reservas ﬁnanceiras de suporte ao Fundo Financeiro, quanto ao item 3.3.3 – Plano de
Amortização para Equacionamento do Déﬁcit Técnico
Atuarial.
Regularmente citada, a responsável apresentou defesa
às folhas 50/101.
Na Instrução Técnica Conclusiva n. 5184/2017 (f.
105/124), a Secex-Previdência considerou sanados os indícios apontados nos itens 3.1.1, 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.5.1.1,
3.5.2.1 e 3.5.2.2, entendimento que acompanho.
A área técnica manteve a irregularidade descrita no tópico 3.3.4.1 – Ausência de segregação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos planos ﬁnanceiro e previdenciário, renumerado como item 2.4 da Conclusiva.
O setor previdenciário também incluiu como irregularidade o item 3 – Da Notiﬁcação 00141/2017-8, determinando “a realização de levantamentos de sustentabilidade e avaliação da necessidade/desnecessidade
de criação de reservas ﬁnanceiras de suporte ao Fundo Financeiro”, conforme apontado no item 3.3.3 do RT
0467/2016-2, referente ao descumprimento da Determinação proposta no tópico 3.3.3 – Plano de Amortização para Equacionamento do Déﬁcit Técnico Atuarial.

A análise conclusiva sugeriu que as Contas do Instituto
sejam julgadas IRREGULARES, com fulcro no art. 84, inciso III, letra “d”, da Lei Orgânica e no art. 163, § 1º, do
Regimento Interno, acrescentando as seguintes DETERMINAÇÕES:
a) Separação entre os registros ﬁnanceiros, orçamentários e patrimoniais dos Fundos Previdenciário, Financeiro e Taxa de Administração do RPPS;
b) Realização de levantamentos de sustentabilidade e
avalição da necessidade/desnecessidade de criação de
reservas ﬁnanceiras de suporte ao Fundo Financeiro.
Segue a transcrição da parte ﬁnal da Instrução Técnica
Conclusiva:
“4 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando os indicativos de irregularidades expressos no Relatório Técnico 00467/2016-2 (ﬂs. 14-35) na ITI
01075/2016-8 (ﬂs. 36 e 37), na DECM 013/2017-3 (ﬂ.41),
e no Termo de Citação 00141/2017-8 (ﬂ. 43); e diante do
preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC nº 261/2013;
Considerando que a presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
- IPAMV, relativo ao exercício de 2014, Sr. TATIANA PREZOTTI MORELLI, atendeu ao Termo de Citação emitido
por este Tribunal e encaminhou sua defesa;
Considerando que as justiﬁcativas foram suﬁcientes para
afastar os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.7, restando a irregularidade do item 2.4 desta Instrução:
2.4 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES
CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO (ITEM 3.3.4.1 DO RT 00467/2016-6).
www.tce.es.gov.br

Base Legal: Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I e art. 6º, inciso VII; art. 71 a 74 da Lei Federal nº. 4.320/64; art. 8º, parágrafo único e art. 50, inciso I, III da LRF; e Portaria MPS
403/2008, art. 21.
Considerando que o IPAMV não apresentou levantamento de sustentabilidade e da necessidade ou não de
criação de reservas ﬁnanceiras de suporte ao Fundo Financeiro objeto da notiﬁcação constante do item 3 destra instrução:
3. DA NOTIFICAÇÃO 00141/2017-8 DETERMINANDO “A
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE SUSTENTABILIDADE E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE/DESNECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE RESERVAS FINANCEIRAS DE SUPORTE AO FUNDO FINANCEIRO, CONFORME APONTADO
NO ITEM 3.3.3 DO RT 0467/2016-2”.
Opina-se, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2014, da presidente do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Município de Vitória, Sra.
TATIANA PREZOTTI MORELLI, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº. 621/2012, e
do art. 163, inciso IV e § 1°, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
Sugere-se, ainda, a emissão de Determinação ao gestor
responsável para que proceda:
a separação entre os registros ﬁnanceiros, orçamentários e patrimoniais dos Fundos Previdenciário, Financeiro e Taxa de Administração do RPPS, conforme item 2.4
desta Instrução, em observância ao artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF); artigo 1º, inciso I, e artigo
6º, inciso VII, da Lei Federal 9.717/1998; artigos 71 a 74
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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da Lei Federal 4.320/1964; artigo 21 da Portaria MPS
403/2008; e artigos 3º e 4º da Lei Municipal 8.134/2011.

temáticas Previdenciárias foram registradas individualmente.

a realização de levantamentos de sustentabilidade e
avalição da necessidade/desnecessidade de criação de
reservas ﬁnanceiras de suporte ao Fundo Financeiro,
em atendimento ao § 2º do art. 19 da Portaria MPS nº
403/2008 (item 3.3.3 do RT 00467/2016-2 e item 3 desta Instrução).”

Segue a transcrição:

O Ministério Público de Contas, no Parecer de f.
128/131, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a posição do corpo técnico.
Após a sustentação oral, ocorrida em 29/05/2018, a
Secex-Previdência elaborou a Manifestação Técnica n.
570/2018 (f. 152/167), propondo que as Contas sejam
julgadas REGULARES COM RESSALVA, excluindo-se as
DETERMINAÇÕES constantes da Instrução Conclusiva.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f.
171/172, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a Manifestação Técnica n. 570/2018.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
I – Da Ausência de segregação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos planos ﬁnanceiro e previdenciário (item 3.3.4.1
do Relatório Técnico, 2.4 da Conclusiva e 2.1 da Manifestação Técnica)
No Relatório Contábil n. 467/2016, o setor competente
analisou o Balancete de Execução Orçamentária e o Balancete de Veriﬁcação, questionando a falta de unidades
orçamentárias próprias, bem como a ausência de separação das contas do Ativo e de Obrigações, quanto aos
Planos Previdenciário e Financeiro e à Taxa de Administração. Segundo a área técnica, apenas as Provisões Ma-

“3.3.4.1 Ausência de segregação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos planos ﬁnanceiro e previdenciário
Base Legal: Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I e art. 6º, inciso VII; art. 71 a 74 da Lei Federal nº. 4.320/64; art. 8º, parágrafo único e art. 50, inciso I, III da LRF; e Portaria MPS
403/2008, art. 21.
Analisando o balancete da despesa e da receita orçamentária veriﬁcou-se a inexistência de unidades orçamentárias, receptoras de registros contábeis da despesa.
Ademais, o balancete de veriﬁcação evidencia que as
contas de ativos e obrigações não foram segregadas entre plano ﬁnanceiro, plano previdenciário e taxa de administração, salvo as provisões matemáticas, contrariando as disposições contidas na Portaria MPS nº 403/2008.
Dessa forma, sugere-se citar Senhora Tatiana Prezotti Morelli para que apresente as justiﬁcativas que julgar
necessárias, assim como documentos que corroborem
sua explanação.”

No corpo da Instrução Técnica Conclusiva n. 5184/2017,
o setor contábil refutou as alegações da defesa, considerando que os controles gerenciais internos não foram suﬁcientes para cumprir a Portaria MPS n. 403/2008.
Acrescentou que o Instituto deveria ter instituído três
Fundos especiais – Taxa de Administração, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário –, com separação orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial, gerando demonstrações
contábeis próprias, razão pela qual manteve a irregularidade. Propôs, também, uma DETERMINAÇÃO para que
a situação seja corrigida.
Segue a transcrição:
“2.4 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES
CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO (ITEM 3.3.4.1 DO RT 00467/2016-6).
Base Legal: Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I e art. 6º, inciso VII; art. 71 a 74 da Lei Federal nº. 4.320/64; art. 8º, parágrafo único e art. 50, inciso I, III da LRF; e Portaria MPS
403/2008, art. 21.
(...)
Análises:

A responsável justiﬁcou que houve a separação da execução orçamentária e ﬁnanceira dos Planos atrelados ao
Regime Próprio, mas sem a formação de unidades gestoras especíﬁcas, o que estaria sendo providenciado para
o exercício de 2017.

Admitindo não ter realizado a separação orçamentária,
ﬁnanceira e contábil, o IPAMV encaminhou diversas planilhas (ﬂs. 53 e 54) de controle interno onde são realizados os registros orçamentários e ﬁnanceiros de forma separada; mas, não obstante a sua importância gerencial,
não satisfaz as exigências da Portaria MPS 403/2008.

A defesa elaborou tabelas demonstrativas da execução
orçamentária das receitas e despesas de cada Plano e
indicou as disponibilidades ﬁnanceiras segregadas (f.
53/55).

A Portaria MPS nº 403/2008 estabelece que a segregação da massa será considerada implementada a partir do
seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado pela separação orçamentária, ﬁnanceira e contá-
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bil dos recursos e obrigações correspondentes.
Ademais o que se é publicado e dado transparência para
a sociedade e aos segurados são os balancetes e balanços anuais e não planilhas gerenciais. Além disso, o artigo 50 da LRF determina a elaboração de demonstrativos
contábeis segregados por fundo.
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente; (g.n.)
Entretanto, o balancete de veriﬁcação e demais demonstrativos contábeis integrantes desta PCA 2014, evidenciam que as contas de ativos e obrigações não foram devidamente segregadas entre plano ﬁnanceiro, plano previdenciário e taxa de administração, contrariando as disposições contidas na Portaria MPS nº 403/2008.
Diante do exposto, sugere-se pelo afastamento das alegações da defesa e manutenção da irregularidade proposta pelo item 3.3.4.1 do RT 00467/2016-6, em função
da ausência de segregação de registros orçamentários,
ﬁnanceiros e patrimoniais entre os Fundos Previdenciário, Financeiro e Taxa de Administração do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Vitória - IPAMV.
Sugere-se, ainda, emissão de Determinação ao gestor
responsável para que, no exercício de 2017, proceda a
separação entre os registros ﬁnanceiros, orçamentários
e patrimoniais dos Fundos Previdenciário, Financeiro e

Taxa de Administração do RPPS, em observância ao artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF); artigo 1º, inciso
I, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Federal 9.717/1998; artigos 71 a 74 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 21 da Portaria MPS 403/2008; e artigos 3º e 4º da Lei Municipal
8.134/2011.”
Conforme Memorial e Notas Taquigráﬁcas juntados às
folhas 141/147, por ocasião da sustentação oral, a responsável justiﬁcou que todas as exigências da Instrução
Normativa n. 28/2013 foram cumpridas e que a formação de fundos próprios não estava contemplada dentre
aquelas exigências, o que somente passou a ser cobrado pela Instrução Normativa n. 43/2017, sendo a segregação efetuada nas Contas de 2017. A gestora destacou
que a sistemática dos arquivos da IN n. 28/2013 não indicava a existência de apenas uma unidade gestora, mesmo para os Institutos com a massa segregada. Enfatizou
que a eﬁcácia da IN n. 43/2017 não poderia retroagir ao
exercício de 2014, razão pela qual as Contas deveriam
ser julgadas regulares, sem qualquer ressalva.
A Secex-Previdência elaborou a Manifestação Técnica n.
570/2018, discorrendo sobre a exigência da separação
dos fundos contida na Portaria MPS n. 403/2008 e incluída na IN n. 28/2013, após a alteração pela Resolução TC n. 273/2014, razão pela qual manteve a irregularidade. Sugeriu, no entanto, que a gestora não seja punida, tendo em vista o precedente constante do processo
n. 5471/2015, que considerou o fato passível de Ressalva. Propôs, ainda, que a exclusão da Determinação sugerida na Instrução Conclusiva, uma vez que a segregação
foi efetivada em 2017.
Segue a transcrição:
www.tce.es.gov.br

“2. DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
2.1 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES
CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO (Itens 2.4 da ITC 5184/2017-5 e 3.3.4.1 do RT
467/2016-2)
Base Normativa: Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I e art. 6º,
inciso VII; art. 71 a 74 da Lei 4.320/1964; art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, III da LRF; e Portaria MPS
403/2008, art. 21.
Constam do item 2.4 da ITC 5184/2017-5 os fatos narrados referentes ao item 3.3.4.1 do RT 467/2016-2, as
justiﬁcativas dos responsáveis e as análises do subscritor da ITC:
(...)
Conforme alegações apresentadas em sede de sustentação oral, a Sra. Tatiana Prezotti Morelli frisou que a prestação de contas do exercício de 2014 foi fundamentada na Instrução Normativa TC 28/2013, e que a mesma
não fazia menção, em nenhum de seus arquivos, à necessidade de segregação contábil de todos os fundos do
RPPS. E que somente no ano de 2017, por meio da IN TC
43/2017, o Tribunal de Contas exigiu arquivos especíﬁcos, na prestação de contas, contendo o Estudo de sustentabilidade (SUSTEN) e fundos discriminados em CNPJ
distintos.
A Instrução Normativa TC 28/2013 (alterada pela IN nº
033/2014), em seu art. 7º, dispõe que o conteúdo das
contas a serem prestadas pelos ordenadores de despesas e administradores dos RPPS, para ﬁns de julgamento pelo TCEES, compreenderá o rol de documentos integrantes do ANEXO 06.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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A Resolução TC 273/2014 (alterada pela Resolução TC
297/2016) deﬁne o escopo de análise que se aplica às
prestações de contas anuais encaminhadas a este Tribunal de Contas, relativas aos exercícios 2013 e 2014. Em
seu art. 5º, inciso IV, alínea “f”, dispõe que nas prestações de contas apresentadas pelos ordenadores de despesas e administradores dos RPPS, o registro contábil individualizado em seus respectivos fundos, das receitas e
despesas previdenciárias e das despesas administrativas
nos casos em que o entre federativo tenha optado pela
segregação de massas, será observado na instrução desses processos. Vejamos:
IV – Na instrução dos processos de tomada ou prestação
de contas apresentadas pelos ordenadores de despesas
e administradores dos regimes próprios de previdência
municipal e estadual, será observado o seguinte escopo:
f) Registro contábil individualizado em seus respectivos
fundos, das receitas e despesas previdenciárias e das
despesas administrativas nos casos em que o entre federativo tenha optado pela segregação de massas, bem
como o cumprimento das demais disposições contidas
no art. 20 a 22 da Portaria MPS 403/2008; (g. n.)
A Portaria MPS 403/2008, em seu art. 21, dispõe que a
segregação da massa será considerada implementada a
partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo,
mediante a separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes.
Como a Lei Municipal 8.134/2011 implantou a segregação de massas, em 07/07/2011, entende-se que a gestora deveria satisfazer as exigências da Portaria MPS
403/2008, e encaminhar o rol de documentos integrantes do Anexo 06 da IN TC 28/2013 para cada plano criado; bem como elaborar demonstrativos contábeis segre-

gados por fundo, em obediência ao art. 50 da LRF:
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente; (g. n.)
De acordo com as análises promovidas na ITC 5184/20175, a gestora admitiu não ter realizado a separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil, no exercício de 2014,
encaminhando planilhas de controle interno, onde foram realizados os registros orçamentários e ﬁnanceiros
de forma separada; mas, não obstante a sua importância gerencial, não satisfez as exigências da Portaria MPS
403/2008.
Em consulta ao sistema cidadES deste Tribunal de Contas, veriﬁca-se que, no exercício de 2017, o RPPS encaminhou três prestações de contas distintas: IPAMV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário (077E0800001,
077E0900001 e 077E0900002, respectivamente); atendendo, assim, à proposta de determinação contida no
item 2.4 da ITC 5184/2017-5.
Assim, considerando que os demonstrativos contábeis,
integrantes da PCA/2014, não foram segregados entre
plano ﬁnanceiro, plano previdenciário e taxa de administração; conclui-se que os argumentos, trazidos aos
autos, não são suﬁcientes para o afastamento deste indicativo de irregularidade. No entanto, considerando o
Acórdão TC 676/2017 da Primeira Câmara, que manteve
idêntico indicativo de irregularidade, expedindo-se dewww.tce.es.gov.br

terminação ao atual gestor e julgando regular com ressalva a PCA/2014 (Proc. TC 5471/2015-5); considerando
que o IPAMV encaminhou três prestações de contas distintas para o exercício de 2017: IPAMV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário; sugere-se tratamento análogo ao Acórdão TC 676/2017 da Primeira Câmara (Proc.
TC 5471/2015-5), ou seja, a não punição da Sra. Tatiana Prezotti Morelli, com relação a esse item; bem como
a exclusão da proposta de determinação contida nos
itens 2.4 e 4(a) da ITC 5184/2017-5, tendo em vista a
segregação efetuada, nas contas do exercício de 2017.”
Observo que a Portaria n. 403/2008, do Ministério da
Previdência Social, dispôs sobre as regras gerais aplicáveis aos regimes próprios, prevendo a possibilidade de
segregação da massa de segurados em dois Planos – Financeiro e Previdenciário –, a ﬁm de equacionar o déﬁcit
atuarial dos Institutos.
A norma foi alterada em janeiro de 2013, basicamente
quanto a procedimentos, o que não compromete a fundamentação legal da matéria aqui analisada, em especial, quanto à segregação dos recursos vinculados à previdência.
Em sua redação original, permitia que os municípios
adotassem a segregação da massa dos segurados, como
alternativa ao plano de amortização da dívida previdenciária, desde que fosse instituída por lei e acompanhada
da separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes, conforme previsto
nos artigos 20 e 21, reproduzidos a seguir:
Art. 20. Alternativamente ao plano de amortização previsto nos art. 18 e 19, o ente federativo poderá optar pelo equacionamento do déﬁcit atuarial do seu RPPS por
intermédio de segregação da massa de seus segurados,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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observados os parâmetros estabelecidos nesta Portaria.

ﬁnanciamento dos benefícios do outro grupo.

X, da IN RFB n. 1634/2016):

Art. 21. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado pela separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes. [grifamos]

Atentando-se à natureza dos Planos Previdenciário e Financeiro, a área técnica observou que se enquadram na
deﬁnição de fundo especial, prevista no art. 71 da Lei n.
4.320/64, posição da qual compartilho, já que as receitas
e despesas encontram-se vinculadas a objetivos e serviços especíﬁcos:

Art. 5º São também obrigados a se inscrever no CNPJ:

O dispositivo determinava que a separação dos servidores, submetidos ao regime próprio, estaria baseada na
data de corte ﬁxada em lei, ou seja, os segurados que ingressassem antes daquela data pertenceriam ao Plano
Financeiro e os ingressos a partir do corte estariam agregados ao Plano Previdenciário, tal como previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 20, abaixo transcritos:
§ 1º A segregação da massa deverá tomar por base a data de ingresso do segurado no ente federativo, na condição de servidor titular de cargo efetivo vinculado ao
RPPS, não podendo a data de corte ser superior a data
de implementação da segregação.
§ 2º Os servidores admitidos anteriormente à data de
corte integrarão o Plano Financeiro e os admitidos a partir desta integrarão o Plano Previdenciário.
Uma disposição fundamental, mantida na Portaria desde a publicação, encontra-se descrita no § 2º do art. 21
e consiste na impossibilidade de comunicação entre os
Planos Financeiro e Previdenciário, inclusive quanto aos
recursos e obrigações a eles alocados:
Art. 21....................
§ 2º Uma vez implementada a segregação da massa, ﬁca vedada qualquer espécie de transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o
Plano Previdenciário, não se admitindo, também, a previsão da destinação de contribuições de um grupo para o

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas
especiﬁcadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de
normas peculiares de aplicação.
Na forma do art. 50, inciso III, da Lei Complementar n.
101/2000 (LRF), as demonstrações contábeis devem
compreender as transações e operações de cada fundo,
de modo isolado e conjunto, fazendo presumir que os
Fundos devem emitir seus próprios Balanços e demais
demonstrações:
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente;
E, de acordo com as Instruções Normativas da Receita
Federal, os fundos especiais descritos no art. 71 da Lei
n. 4.320/64 devem se inscrever no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), tal como previsto no art. 5º, inciso X, da IN RFB n. 1183/2011, vigente à época, e nos regulamentos que a sucederam (redação mantida pelo art.
4º, inciso X, da IN RFB n. 1470/2014 e pelo art. 4º, inciso
www.tce.es.gov.br

X - fundos públicos a que se refere o art. 71 da Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Essa posição foi adotada no Parecer Consulta n. 8/2013,
conforme trechos abaixo transcritos:
“Ementa
FUNDOS ESPECIAIS PREVISTOS NA LEI Nº 4.320/64 INSCRIÇÃO PRÓPRIA NO CNPJ - NECESSIDADE.
(...)
1 – DEVEM OS FUNDOS ESPECIAIS PREVISTOS NA LEI
4.320/64 CONTAR COM CNPJ PRÓPRIO OU OS MESMOS PODERÃO SE UTILIZAR DO CNPJ DO MUNICÍPIO?
2 – CASO SEJA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO CNPJ DO
MUNICÍPIO, TAL FATO PODERÁ INTERFERIR DE ALGUMA
FORMA NOS REPASSES A SEREM EFETUADOS AOS REFERIDOS FUNDOS?
(...)
Assim, em resposta ao primeiro questionamento desta
Consulta, informamos que, os fundos especiais previstos na Lei n. 4.320/64 deverão ser inscritos no CNPJ
sob registro próprio, na condição de matriz, e não
sob o CNPJ do Município. Ressalta-se que a inscrição
no CNPJ não confere personalidade jurídica aos fundos especiais, vez que tal registro serve apenas aos
ﬁns de ﬁscalização tributária, como já expusemos. Prejudicado o segundo questionamento, dada a impossibilidade, segundo as regras atuais, de utilização do CNPJ
do Município pelos fundos especiais.”
Com base nessa fundamentação, a área técnica tem exigido que os regimes próprios municipais constituam uniSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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dades gestoras especíﬁcas, para cada um dos planos de
massa e para a taxa administrativa, inclusive com a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), mas
sem formar personalidade jurídica autônoma, tal como
relatado nos processos n. 2452/2014 e n. 3690/2015, do
IPAS Anchieta. Nos presentes autos, entretanto, a Secex-Previdência não mencionou a exigência do CNPJ nem
usou a expressão “unidade gestora”, mas exigiu a separação patrimonial entre os fundos.

exceto quanto às contas relativas a “Bancos Conta Movimento” e a “Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo”, deﬁnidas no PCASP e que se tornaram exigíveis em 2014, na forma do art. 11 da Portaria STN n.
634/2013.

Embora a Portaria MPS n. 403/2008 tivesse permitido a
segregação da massa de segurados, não determinou, explicitamente, os critérios para a separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil exigida, nem qualiﬁcou os Planos criados como sendo os fundos especiais constantes
da Lei n. 4.320/64 (tal qualiﬁcação importa na emissão
de demonstrações contábeis próprias, inclusive patrimoniais, e no cadastro no CNPJ, tal como exigem os seguintes dispositivos citados pela área técnica: art. 8º, parágrafo único, e art. 50, incisos I e III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, art.1º,

Somente na 6ª edição do MCASP, válida para os exercícios de 2015 e 2016, houve uma rápida menção à segregação da massa de segurados, sem exigir a formação
de unidades gestoras próprias para cada Plano, conforme transcrito:

inciso I, e art. 6º, inciso VII, da Lei n. 9.717/1998 e artigos
71 a 74 da Lei n. 4.320/1964).
Os critérios para a separação também não foram expressamente descritos nas regulamentações sobre a contabilidade dos regimes próprios previdenciários, elaboradas pelo Ministério da Previdência Social e pela Secretaria do Tesouro Nacional (Manuais e Planos de Contas).
A título de exemplo, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), em sua 5ª edição, vigente para os exercícios de 2013 e 2014, assim como o correspondente Plano de Contas (PCASP), ambos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional, não sugeriram
procedimentos especíﬁcos para a segregação de massa,

Tais contas contábeis foram adotadas pelo IPAS Vitória,
no exercício de 2014, segundo evidenciam o Termo de
Veriﬁcação das Disponibilidades e o Balancete de Veriﬁcação.

“4.3.3. Segregação de Massas Segregação de massa de
segurados é uma separação desses segurados em dois
grupos distintos, a partir da deﬁnição de uma data de
corte. Os servidores admitidos anteriormente à data de
corte integrarão o Plano Financeiro e os admitidos após
integrarão o Plano Previdenciário. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado
pela separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos
recursos e obrigações correspondentes a cada grupo. Esta separação poderá ser feita por meio de, por exemplo: contas bancárias ou contábeis distintas, mecanismo de fonte / destinação de recursos, criação de fundos contábeis, dentre outros.” [grifamos]
Da redação, é possível inferir que o Manual de Contabilidade considerava a criação de fundos contábeis como
uma mera alternativa para o implemento da separação
orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos atinentes a cada Plano segregado, o que também poderia ser
www.tce.es.gov.br

obtido com o uso de contas bancárias distintas ou outros
mecanismos de fonte/destinação de recursos.
Quanto à Taxa de Administração, observo que a legislação estabelece apenas um limite de gasto de até 2% da
base de cálculo, sem a vinculação de recursos a objetivos
ou serviços, descaracterizando, a princípio, um fundo especial, salvo se houver a ﬁxação de seu percentual por
lei. Entretanto, a posição da área técnica no sentido de
constituir uma unidade gestora especíﬁca mostra-se um
procedimento mais eﬁcaz ao controle das receitas de cada Plano, destinadas à administração do regime próprio.
No contexto das principais regras vigentes até janeiro de
2013, a Lei Municipal n. 8.134/2011, que trata do plano
de custeio do regime próprio de Vitória, segregou a massa de segurados em dois grupos, quais sejam:
1. Plano Financeiro, abrangendo os funcionários admitidos até a publicação da lei, ocorrida em 08 de julho de
2011;
2. Plano Previdenciário, composto por servidores admitidos após aquela data.
Mesmo sem a formação de unidades gestoras próprias,
o Instituto realizou a separação ﬁnanceira, além da segregação orçamentária exigida pela Secretaria do Tesouro Nacional, utilizando contas bancárias especíﬁcas
e fazendo o registro contábil dos recursos destinados à
Taxa de Administração e aos Planos Previdenciário e Financeiro, bem como o registro das Provisões Matemáticas por Fundo, conforme evidenciado no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades e no Balancete de Veriﬁcação (arquivos digitais TVDISP e BALVER-01).
Em situação análoga, tratada no processo TC n.
3872/2015 (Prestação de Contas Anual do IPAS de LinhaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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res, exercício de 2014), a área técnica sugeriu a Regularidade com Ressalva das Contas, opinião acolhida pelo
Ministério Público de Contas e pelo Plenário, conforme
Acórdão TC n. 1205/2017, proferido em 27 de setembro de 2017.

gasse necessárias.

nistrativas.

Justiﬁcativa:

Os registros do RPPS deveriam estar sendo feitos em três
unidades gestoras: Taxa de administração, Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro; com capacidade de geração de demonstrações contábeis, conforme dispõe o art.
50, inciso III, da Lei Complementar 101/2000 (LRF):

Após citação, o Responsável encaminhou documentos
(ﬂs. 49-54), e as seguintes justiﬁcativas (ﬂs. 46-47):

“2.1. Ausência de separação orçamentária, ﬁnanceira e
contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos
planos ﬁnanceiro e previdenciário (Item 3.3.4.1 do RT
503/2016-5)

[...] o IPASLI realizou a separação ﬁnanceira conforme
recomendação do Auditor do Ministério da Previdência
na época da auditoria das contas do ipasli em 2013, não
tendo sido possível a separação orçamentária e contábil
das contas por falta de conhecimento técnico da empresa fornecedora dos sistemas contábeis, o que só foi realizado no exercício de 2017 após exigências diversas,

Base Normativa: Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I, e art.
6º, inciso VII; art. 71 a 74 da Lei 4.320/1964; art. 8º, parágrafo único, e art. 50, incisos I e III da LRF; e Portaria
MPS 403/2008, art. 21.

para tanto estamos encaminhando em anexo, documentação da realização da separação ﬁnanceira, orçamentária e contábil regularizando assim os preceitos contidos
na Portaria 403/2008.

Segue a transcrição de parte da Instrução Técnica Conclusiva n. 3647/2017, emitida no processo TC n. 3872/2015:

Fatos:
Com base nas demonstrações contábeis encaminhadas,
foi observado se houve registro contábil individualizado
das receitas e despesas previdenciárias em seus respectivos fundos, bem como as despesas administrativas.
Analisando o balancete da despesa e da receita orçamentária não se veriﬁcou a existência de unidades orçamentárias distintas, receptoras de registros contábeis
das despesas do Fundo Financeiro – FUFIN e do Fundo
Previdenciário – FUPREV.
Ademais, o balancete de veriﬁcação evidencia que as
contas de ativos e obrigações não foram segregadas entre plano ﬁnanceiro, plano previdenciário e taxa de administração, contrariando as disposições contidas na
Portaria MPS nº 403/2008.
Assim, sugeriu-se a citação do Sr. George Duarte Freitas
Filho, para apresentar as razões de justiﬁcativas que jul-

Análise:
O responsável alegou que realizou a separação ﬁnanceira no exercício de 2013. No entanto, veriﬁca-se, na
PCA/2014, que no Balanço Financeiro não há separação
ﬁnanceira entre os fundos; bem como no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades Financeiras, onde todas
as contas bancárias foram evidenciadas com uma única
fonte de recurso: 3401000 – Recursos do Regime Próprio
de Previdência.
Alegou, também, que no exercício de 2017 realizou a
separação ﬁnanceira, orçamentária e contábil, encaminhando o Demonstrativo do Programa de Trabalho de
Governo referente ao Orçamento do exercício de 2017,
onde consta apenas a evidenciação de três programas
distintos: Manutenção dos Benefícios do RPPS – Plano
Financeiro, Manutenção dos Benefícios do RPPS – Plano Previdenciário, e Manutenção das Atividades Admiwww.tce.es.gov.br

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente; (g. n.)
A unidade gestora, “Taxa de Administração”, deve receber, por transferência ﬁnanceira, recursos das outras duas unidades gestoras.
Cada unidade gestora terá seu registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em atenção ao art. 5º,
inciso X, da IN RFB 1.183/2011, e Parecer Consulta TC
008/2013; não se conferindo, entretanto, personalidade
jurídica a cada uma delas, vez que tal registro serve apenas aos ﬁns de ﬁscalização tributária.
Ressalta-se a IN RFB 1.183/2011 foi revogada pela IN
RFB 1.470/2014, e que esta foi revogada pela IN RFB
1.634/2016; prevalecendo, entretanto, a obrigatoriedade de inscrição no CNPJ, relativa aos fundos públicos,
conforme dispõe o art. 4º, inciso X, da IN RFB 1.634/2016.
Assim, conclui-se pela irregularidade deste item. No entanto, considerando que há possibilidade de segregação
entre os fundos, a partir do exercício corrente (2017); sugere-se DETERMINAR ao responsável que proceda a tal
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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separação, neste exercício, nos termos do art. 8º, parágrafo único, e art. 50, incisos I e III da Lei Complementar
101/2000 (LRF); art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso VII, da Lei
9.717/1998; arts. 71 a 74 da Lei 4.320/1964; e art. 21 da
Portaria MPS nº 403/2008.”
Da mesma forma, a 1ª Câmara considerou Regulares com
Ressalva as Contas do IPAS de Jerônimo Monteiro, relativas ao exercício de 2014, apesar de ausência de segregação orçamentária, conforme o Acórdão TC n. 676/2017.
Nos autos do processo TC n. 5460/2015, que tratou das
Contas Anuais do IPAS Guarapari, relativas ao exercício
de 2014, o responsável questionou a exigência de formação de unidades gestoras, amparando-se, inclusive, em
orientação solicitada ao técnico da Previdência Social,
senhor Otoni Gonçalves Guimarães. A defesa foi refutada pela área técnica, que, no entanto, sugeriu a Regularidade com Ressalva das Contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas e pelo Plenário, conforme o Acórdão TC n. 1080/2017.
Segue a transcrição de trechos da Instrução Técnica Conclusiva n. 3214/2017:
“2.4 – AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES
CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO (Item 3.3.1 do RT 374/2016)
Base Normativa: Artigo 1º, inciso I, e artigo 6º, inciso VII,
da Lei Federal 9.717/1998; artigos 71 a 74 da Lei Federal
4.320/1964; artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III, da LRF; e, artigo 21 da Portaria MPS 403/2008.
Conforme relatado no RT 374/2016 (ﬂ. 16):
Aprovada a lei de segregação da massa, a contabilidade
do sistema previdenciário do Município deve proceder à

separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a cada plano.

LEX0-01 - PCA/2014) por fonte de recursos e destinação
de fonte de recursos, sendo:

Entretanto, os demonstrativos contábeis encaminhados
na PCA não apresentam a separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações dos planos
ﬁnanceiro e previdenciário.

2.401.0000 - Recursos do RPPS;

Diante do exposto, sugere-se a citação do responsável
em função da irregularidade apontada em análise.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA DEFESA (ﬂs. 4952):
Conforme já mencionado no item 2.1, e que estamos novamente evidenciando, o MCASP aborda no item 4.3.3
do capítulo 4, a “segregação de massa”, conforme estamos transcrevendo abaixo:
“Segregação de massa de segurados é uma separação
desses segurados em dois grupos distintos, a partir da
deﬁnição de uma data de corte. Os servidores admitidos
anteriormente à data de corte integrarão o Plano Financeiro e os admitidos após integrarão o Plano Previdenciário. A segregação da massa será
considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado pela separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos
e obrigações correspondentes a cada grupo. Esta separação poderá ser feita por meio de, por exemplo: contas bancárias ou contábeis distintas, mecanismo de fonte destinação de recursos, criação de fundos contábeis,
dentre outros”. (grifo nosso)
Portanto, a ﬁm de demonstrar que a execução orçamentária dos fundos previdenciários ﬁnanceiro e capitalizado são separados, conforme pode ser veriﬁcado no
Balancete da Receita Orçamentária (Anexo 06-15 - BAwww.tce.es.gov.br

2.402.0000 - Recursos do Fundo Financeiro;
2.403.0000 - Recursos do Fundo Previdenciário.
E no Balancete da Despesa Orçamentária (Anexo 06 15-BALEXO-02 - PCA/2014) por fonte de recursos e destinação de fonte de recursos, sendo:
2.401.0000 - Recursos do RPPS;
2.402.0000 - Recursos do Fundo Financeiro;
2.403.0000 - Recursos do Fundo Previdenciário;
2.404.0000 - Recursos da Taxa de Administração.
Informamos que para elaboração de demonstrações
contábeis separadas para os fundos previdenciários se
faz necessário a criação de “Unidades Gestoras - UG’s” a
ﬁm de contabilizar todos os recursos recebidos e as despesas executadas bem como as incorporações e desincorporações ﬁnanceiras e patrimoniais decorrentes da
execução orçamentária e não orçamentária.
Assim, até o exercício ﬁnanceiro de 2015, não se questionou a obrigatoriedade da adoção dessa estrutura organizacional. O que foi deﬁnido até a data do envio da PCA
foi a separação dos recursos por fontes e que evidenciou
a segregação de massa, conforme exposto.
Informamos que para o exercício de 2017 já elaboramos
o orçamento com a criação dos fundos previdenciários
pertencentes ao Plano Financeiro e ao Plano Previdenciário, por Unidades Gestoras, e que permitirá essa evidenciação tanto paras as contas do subsistema orçamentário, patrimonial e de controle.
Também, a ﬁm de esclarecer e justiﬁcar esse item, soliSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018

102

ATOS DO PLENÁRIO

citamos ao Senhor Otoni Gonçalves Guimarães, técnico
do Ministério da Previdência Social (MPS), orientações e
o entendimento de que os Fundos Previdenciários Financeiro e capitalizado devem ser contabilizados de forma
segregada, apresentando o seguinte:
O órgão ﬁscalizador previdenciário, no exercício de suas
competências, deﬁnidas pelo art. 9° da Lei n° 9.717/1998,
ao deﬁnir os instrumentos de supervisão e acompanhamento dos RPPS no que tange à contabilidade, editou a
Portaria n° 509/2013, que determina a utilização obrigatória do PCASP Estendido editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Anexo III da Instrução de
Procedimentos Contábeis - IPC n° 00.
Art. 1° Os procedimentos contábeis aplicados aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios deverão observar o previsto no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 2° Os RPPS adotarão as contas a estes aplicáveis, especiﬁcadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
- PCASP estendido até o 7° nível de classiﬁcação, conforme a versão atualizada do Anexo III da Instrução de Procedimentos Contábeis n° 00 (IPC 00) da STN - Secretaria
do Tesouro Nacional.
Art. 3° As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor
Público - DCASP dos RPPS devem seguir as regras e modelos deﬁnidos no MCASP, aprovado por Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.
Ao compulsar o PCASP Estendido para o exercício de
2016, aprovado pela STN, nos termos da Portaria n° 408,
de 31 de julho de 2015, a segregação dos fundos se dá

por meio dos registros em contas especíﬁcas para alguns componentes patrimoniais, por exemplo, as contas de movimentação ﬁnanceira (vide as contas banco
conta movimento) e pelas contas de passivo que exige
o registro da segregação da provisão matemática previdenciária (vide grupo 2.2.7.....), portanto, não evidencia exigência de balanços e demais demonstrativos segregados por fundos. Igualmente, os demonstrativos cobrados pela STN, não exigem tal segregação (veja as informações do SICONFI, do RREO, o MCASP, o MDF, por
exemplo).

374/2016, veriﬁca-se que foi apresentado indicativo de
irregularidade pela ausência de segregação de registros
orçamentários, ﬁnanceiros e contábeis dos recursos e
obrigações correspondentes aos Fundos Previdenciários, Financeiro e Capitalizado, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari.

Diz ainda a portaria 509 pelo seu art. 5° que “A Secretaria de Políticas de Previdência Social adotará as medidas necessárias para a prestação de informações sobre
a aplicação do PCASP e das DCASP pelos entes federativos detentores de RPPS”.

Alega que a elaboração de Demonstrações Contábeis independentes exige a criação de Unidades Gestoras para
cada Fundo Previdenciário, contabilizando-se individualmente os recursos recebidos e despesas executadas,
movimentação ﬁnanceira e patrimonial, decorrente ou
independente da execução orçamentária.

Conforme instruções da SPPS, as informações contábeis
devem a ela serem enviadas em conformidade com a
“Nota: Evidenciação das Informações Contábeis conforme PCASP Estendido (Portaria MPS nº 509/2013)”, constante em seu site na internet (vide no link).
Portanto, as informações contábeis estão seguindo as
orientações do órgão ﬁscalizador dos RPPS”. (grifo nosso)
Dessa forma, nos esclarecimentos, notas técnicas e justiﬁcativas elencadas acima, entendemos que a área técnica do Tribunal de Contas não dever apontar como ponto de irregularidade ao analisar a PCA/2014 os procedimentos orçamentários e contábeis que não foram instituídos por leis especíﬁcas aos RPPS no passado.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Com base na citação proposta pelo item 3.3.1 do RT
www.tce.es.gov.br

Segundo alegações da defesa, a execução orçamentária
dos fundos previdenciários do RPPS é separada por fonte de recursos (FR), conforme evidenciado pelo balancete de execução orçamentária da receita e da despesa (BALEXO).

Defende-se através do argumento de que, até o exercício ﬁnanceiro de 2015, não houve questionamento acerca da obrigatoriedade quanto à adoção dessa estrutura organizacional, por meio de separação orçamentária,
ﬁnanceira e contábil dos Fundos Previdenciários. Dessa
forma, passou a buscar soluções com objetivo de solucionar a ausência de segregação na gestão de informações dos Fundos Previdenciários, encaminhando proposta orçamentária devidamente modiﬁcada para sua adoção no exercício ﬁnanceiro de 2017.
Inicialmente, a análise considera insuﬁciente a relatada
segregação da execução orçamentária dos Fundos Previdenciários do RPPS (Financeiro e Capitalizado) através
do atributo fonte/destinação de recursos, pois tal medida não evidencia a distinção existente entre o patrimônio dos Fundos.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Salienta-se que a segregação entre fundos está prevista pela Lei Federal 9.717/1998, assim como pela Portaria
MPS 403/2008, que assim dispõe:
Art. 21. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente
federativo, mediante a separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes.
Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal também exige a evidenciação de maneira isolada dos fundos da administração pública:
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente; (g.n.)
Ademais, cabe ressaltar que a exigência de fundo contábil segregado encontra guarita na própria legislação municipal, conforme disposições contidas na Lei Municipal
3.024/2009, que determina separação entre os fundos
previdenciários:
Art. 8º Fica criado o Fundo Previdenciário Capitalizado,
de natureza contábil e caráter permanente para custear na forma legal, as despesas previdenciárias relativas
aos servidores admitidos a partir de 29 de dezembro de
2005, data da segmentação dos grupos previdenciários.

paralelamente aos recursos orçamentários e às respectivas contribuições do Município, através dos Órgãos dos
Poderes Legislativo e Executivo, inclusive suas autarquias
e fundações, dos segurados e dos beneﬁciários, as despesas previdenciárias relativas aos segurados admitidos
até 29 de dezembro de 2005. (g.n.)
Portanto, uma vez adotada a segregação de massas, devem ser efetuados os registros do RPPS em três Unidades Gestoras: Taxa de administração, Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro; com capacidade de geração de
demonstrações contábeis, conforme dispõe o artigo 50,
inciso III, da LRF.
Cada unidade gestora terá seu registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em atenção ao Parecer
Consulta TC 8/2013, não se conferindo, entretanto, personalidade jurídica a cada uma delas, vez que tal registro
atende apenas às ﬁnalidades da ﬁscalização tributária,
nos seguintes termos:
(...)
Assim, em resposta ao primeiro questionamento desta
Consulta, informamos que, os fundos especiais previstos
na Lei n. 4.320/64 deverão ser inscritos no CNPJ sob registro próprio, na condição de matriz, e não sob o CNPJ
do Município. Ressalta-se que a inscrição no CNPJ não
confere personalidade jurídica aos fundos especiais, vez
que tal registro serve apenas aos ﬁns de ﬁscalização tributária, como já expusemos.
(...)

(...)

Dessa forma, observa-se que este Tribunal de Contas
possui entendimento

Art. 9º Fica criado o Fundo Previdenciário Financeiro, de
natureza contábil e caráter temporário, para custear,

consolidado acerca da necessidade de inscrição dos fundos especiais no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
www.tce.es.gov.br

CNPJ, com ﬁnalidades eminentemente ﬁscais, mas inexistindo personalidade jurídica. Apesar da ausência de
personalidade jurídica aos fundos, resta inequívoca a necessidade de segregação de registros orçamentários, ﬁnanceiros e patrimoniais.
Considerando alegações supostamente apresentadas
por técnico do Ministério da Previdência Social, quando relata que o PCASP, entre outros normativos, não evidenciam exigência demonstrativos segregados por fundos, ressalta-se que a obrigatoriedade de segregação
dos fundos previdenciários encontra-se na LRF, na Lei Federal 4.320/1964, na Lei Federal 9.717/1998, na Lei Municipal 3.029/2009, na Portaria MPS 403/2008, conforme transcrições anteriores.
Ainda, com relação à suposta declaração de técnico do
Ministério da Previdência, quanto à necessidade de seguir orientações do Ministério da Previdência Social, órgão ﬁscalizador dos RPPS, destaca-se que este Tribunal
possui tal competência inequívoca, conforme preconizado pelo artigo 71, caput, da Constituição Estadual.
Diante do exposto, sugere-se pelo afastamento das alegações da defesa e manutenção da irregularidade proposta pelo item 3.3.1 do RT 374/2016, em função da ausência de segregação de registros orçamentários, ﬁnanceiros e patrimoniais entre os Fundos Previdenciários, Financeiro e Capitalizado, do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari.
Sugere-se, ainda, emissão de Determinação ao gestor
responsável para que, no exercício de 2017, proceda a
separação entre os registros ﬁnanceiros, orçamentários
e patrimoniais dos Fundos Previdenciários do RPPS (Financeiro e Capitalizado), em observância ao artigo 8º,
parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III da Lei CompleSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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mentar Federal 101/2000 (LRF); artigo 1º, inciso I, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Federal 9.717/1998; artigos 71 a
74 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 21 da Portaria MPS
403/2008; e artigos 8º e 9º da Lei Municipal 3.024/2009.
[...]
3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, exercício de 2014, formalizada
de acordo com a Resolução TC 261/2013, sob a responsabilidade do senhor JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO.
Foram consideradas insuﬁcientes as justiﬁcativas apresentadas pela defesa para os indicativos de irregularidades analisados pelos itens 2.3, 2.4, e 2.6 desta Instrução
Técnica Conclusiva. Portanto, sugere-se pela manutenção dos seguintes:
2.3. Realização de estudo atuarial com base de dados encaminhada na PCA incompleta, inconsistente e desatualizada. Base Normativa: Artigo 13, § 1º, da Portaria MPS
403/2008;
2.4. Ausência de separação orçamentária, ﬁnanceira
e contábil dos recursos e obrigações correspondentes
aos planos ﬁnanceiro e previdenciário. Base Normativa:
Artigo 1º, inciso I, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Federal
9.717/1998; artigos 71 a 74 da Lei Federal 4.320/1964;
artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III, da
LRF; e, artigo 21 da Portaria MPS 403/2008;
2.6. Existência de parcelamento de débito previdenciário
registrado no MPS no valor total de R$ 207.598,89, que
não constam dos registros contábeis enviados pelo IPAS.
Base Normativa: Artigos 88 e 100 da Lei 4.320/1964 e ar-

tigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/1998.
Diante do exposto, em observância ao artigo 319, §1º,
inciso IV, da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas, relativas ao exercício de 2014, do Diretor Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Guarapari, senhor José Augusto Ferreira de Carvalho, na
forma do artigo 84, inciso III, alínea ‘d’, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em atenção aos indicativos de irregularidade analisados
pelos itens 2.1 e 2.2 da presente ITC, nos termos do artigo 162, § II, da Resolução TC 261/2013, e do artigo 87, inciso VI, da Lei Complementar 621/2012, sugere-se emissão de DETERMINAÇÃO ao atual responsável pelo Instituto de Previdência para que, no próximo exercício ﬁnanceiro, as Demonstrações Contábeis sejam acompanhadas por notas explicativas evidenciando o recebimento de aportes ﬁnanceiros pelo RPPS, utilizado para
a cobertura do déﬁcit orçamentário decorrente da execução de despesas do Fundo Previdenciário Financeiro
(FF), em conformidade com os itens 39 a 41 da NBC T
16.6 – Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC 1.133/2008.
Em atenção ao indicativo de irregularidade analisado pelo item 2.3 da presente ITC, nos termos do artigo 162, §
II, da Resolução TC 261/2013, e do artigo 87, inciso VI, da
Lei Complementar 621/2012, sugere-se emissão de DETERMINAÇÃO aos atuais responsáveis pelo Instituto de
Previdência e pelo Sistema de Controle Interno do Município para a elaboração de dispositivo normativo conjunto, encaminhando-se cópia na próxima prestação de
contas a ser enviada ao TCEES, contendo previsão de padronização para os seguintes procedimentos:
www.tce.es.gov.br

Promoção de recadastramento anual e recenseamento,
com periodicidade mínima de 05 anos, contemplando
todos os servidores municipais, nos termos do artigo 9º
da Lei Federal 10.887/2004; e,
Deﬁnição do ﬂuxo de informações necessárias para a
elaboração do estudo atuarial, abrangendo a especiﬁcação de informações mínimas a serem repassadas, responsabilidades quanto à geração das informações, estipulação de prazos e datas para o envio destas informações ao Instituto de Previdência, assim como de procedimentos adotados em caso de necessidade de correção,
com prazos pré-determinados.
Finalmente, em atenção ao indicativo de irregularidade
analisado pelo item 2.4 da
presente ITC, nos termos do artigo 162, § II, da Resolução TC 261/2013, e do artigo 87, inciso VI, da Lei Complementar 621/2012, sugere-se emissão de DETERMINAÇÃO ao gestor responsável pelo Instituto de Previdência para que, no exercício ﬁnanceiro de 2017, proceda a separação entre os registros ﬁnanceiros, orçamentários e patrimoniais dos Fundos Previdenciários do
RPPS (Financeiro e Capitalizado), em observância ao artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF); artigo 1º, inciso
I, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Federal 9.717/1998; artigos 71 a 74 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 21 da Portaria MPS 403/2008; e artigos 8º e 9º da Lei Municipal
3.024/2009.”
Nesses termos, acompanho a área técnica e mantenho
a irregularidade, diante da ausência de demonstrações
contábeis individualizadas para cada Fundo, inclusive
sob o aspecto patrimonial, em violação ao art. 21 da Portaria MPS n. 403/2008.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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No entanto, acredito que a gravidade do fato encontra-se mitigada, pois o Instituto segregou, no exercício de
2014, o registro contábil dos recursos destinados à Taxa
de Administração e aos Planos Previdenciário e Financeiro, bem como o registro das Provisões Matemáticas por
Fundo, separação essa determinada no Plano de Contas
aplicado aos regimes próprios, tal como evidenciado no
Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades e no Balancete de Veriﬁcação (arquivos digitais TVDISP e BALVER-01).
Além disso, o entendimento da área técnica e dos colegiados não se mostra uniforme quanto à repercussão da matéria sobre a irregularidade das Contas.
Sendo assim, acompanho a área técnica e o Parquet de
Contas, considerando o fato passível de Ressalva, sendo
desnecessária a emissão de DETERMINAÇÃO, já que a segregação foi implantada a partir de 2017, conforme registrado na Manifestação Técnica n. 570/2018.
II – Da Notiﬁcação 00141/2017-8, determinando “a realização de levantamentos de sustentabilidade e avaliação da necessidade/desnecessidade de criação de reservas ﬁnanceiras de suporte ao Fundo Financeiro”, conforme apontado no item 3.3.3 do RT 0467/2016-2 (item 3
da Conclusiva e 3 da Manifestação Técnica)
No item 3.3.3 do Relatório Contábil n. 467/2016, com fundamento no art. 19, § 2º da Portaria MPS n. 403/2008,
o setor competente questionou a falta da demonstração
de viabilidade orçamentária e ﬁnanceira das medidas de
equacionamento do déﬁcit atuarial, bem como do impacto sobre os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual propôs uma DETERMINAÇÃO ao gestor do
Instituto.
Segue a transcrição:

“3.3.3. Plano de Amortização para Equacionamento do
Déﬁcit Técnico Atuarial

Fonte: BALVER do Processo TC 4001/2015 que trata da
Prestação de Contas Anual/2014.

De acordo com a Portaria MPS nº 403/2008 caso a avaliação indicar déﬁcit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para o seu equacionamento, respeitando um prazo máximo de 35 (trinta e
cinco) anos para que sejam acumulados os recursos necessários para a cobertura do déﬁcit atuarial. Este plano
de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período remanescente para o equacionamento, contado a partir do marco inicial estabelecido pela implementação do plano de amortização inicial.

Registra-se a consideração do atuário Marcílio Nascimento Soares, contido em Parecer Atuarial de ente com segregação de massa:

Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir do
seu estabelecimento em lei do ente federativo.
§ 1º O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar ou
em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.
§ 2º A deﬁnição do plano de amortização deverá ser
acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira para o ente federativo, inclusive dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. (Portaria
MPS nº. 403/2008)
Observa-se que o ente escolheu como forma de equacionamento do déﬁcit atuarial, a segregação de massa, por
meio da Lei Municipal nº 8.134, de 07 de julho de 2011.
Tabela
Tabela 09: Recebimento de Recursos para amortização do
déﬁcit
www.tce.es.gov.br

Em nosso entendimento, a segregação de massa, de forma imediata, equaciona o déﬁcit em RPPS, ocultando o
passivo futuro do plano Financeiro, mas em longo prazo
pode se tornar inexequível caso não seja constituída as
provisões necessárias aos planos. (Demaat, ﬂs. 77)
Diante da necessidade de planejamento das ações necessárias para gerenciamento da política pública de “equacionamento do déﬁcit atuarial dos RPPS”, é determinante a obrigação aos entes que optaram pela segregação de
massa, procederem com reavaliações periódicas de compatibilidade desses aportes anuais com os seus orçamentos, disponibilidades ﬁnanceiras e se esses desembolsos
somados as despesas com pessoal ativo, se enquadram
nos limites de gastos estabelecidos pela LRF.
Caso, seja constada a inviabilidade desses desembolsos
nos termos da legislação vigente, será necessário a criação e constituição de reservas de equilíbrio para o Fundo Financeiro, sob pena de inviabilizar as demais políticas
públicas do município.
Nogueira nos esclarece sobre a necessidade de tratarmos
com a devida importância o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, com vistas a não comprometer as demais políticas
públicas que a municipalidade também deve desenvolver:
Porém, se mantida a postura atual dos entes federativos,
que não tratam com a devida importância o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial de seus RPPS e resistem à adoção de
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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medidas para o equacionamento do déﬁcit atuarial, essa
situação irá se agravar no futuro, com prejuízo para sua
própria capacidade administrativa. O desequilíbrio nas
contas públicas, ocasionado pelo crescimento contínuo
das despesas com pessoal, poderá comprometer a capacidade de efetivação das políticas de interesse dos cidadãos, tais como: saúde, educação, segurança e moradia,
e conduzirá à necessidade imperiosa de severas reformas
previdenciárias 188 que ameaçarão os direitos dos servidores públicos. (ﬂs. 187) (Grifo Nosso)
Desta forma concluiu-se que a previdência dos servidores públicos municipais possui plano de amortização para equacionamento do déﬁcit atuarial com vistas a promover o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial do regime em observância ao art. 40 da Constituição Federal, entretanto o
mesmo não demonstra viabilidade orçamentária, ﬁnanceira e de cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para o período proposto, sendo necessária a
determinação ao RPPS para que o mesmo proceda com
a realização de tais levantamentos de sustentabilidade e
da necessidade/desnecessidade de criação de reservas
ﬁnanceiras de suporte ao Fundo Financeiro.”
Em atenção ao princípio do contraditório e aproveitando o momento processual, a Decisão Monocrática n.
13/2017 (f. 40) expediu uma NOTIFICAÇÃO à gestora,
abrindo-lhe a oportunidade de se manifestar sobre os fatos questionados no item 3.3.3 do Relatório Técnico, que
geraram a proposta de Determinação.
A responsável justiﬁcou que o déﬁcit atuarial foi equacionado com base na segregação da massa dos segurados,
instituída pela Lei n. 8.134/2011, conforme orientação
contida na Avaliação Atuarial de 2010.
No item 3 da Instrução Técnica Conclusiva n. 5184/2017,

o setor previdenciário entendeu que a Determinação já
havia sido expedida e fora descumprida pela gestora, sendo tal descumprimento considerado como uma nova irregularidade nas Contas.
Segue a transcrição:
“3. DA NOTIFICAÇÃO 00141/2017-8 DETERMINANDO “A
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE SUSTENTABILIDADE E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE/DESNECESSIDADE DE
CRIAÇÃO DE RESERVAS FINANCEIRAS DE SUPORTE AO
FUNDO FINANCEIRO, CONFORME APONTADO NO ITEM
3.3.3 DO RT 0467/2016-2”.
Fatos:
Com base no art. 19, § 2º da Portaria MPS Nº 403/2008,
que trata do plano de amortização, foi determinado a atual administração do RPPS de Vitória procedesse levantamento de sustentabilidade e da necessidade ou não de
criação de reservas ﬁnanceiras de suporte ao Fundo Financeiro.
Portaria MPS nº 403/2008:
Figura
Acrescenta-se a ponderação do atuário Marcílio Nascimento Soares, contido no arquivo DEMAAT do IPASNOSUL (Proc. 4.219/2015, PCA 2014 IPASNOSUL), citado no
RT destes autos, ﬂ.26:
Figura
(...)
Análises:
Veriﬁca-se no relato da gestora que o IPAMV não atendeu
ao que fora estabelecido na determinação, pois não restou evidenciado, nos termos da LRF, que preceitua uma
gestão ﬁscal responsável e o atendimento dos limites de
www.tce.es.gov.br

gastos de pessoal, que a municipalidade tem capacidade
orçamentária e ﬁnanceira para fazer frente aos aportes ﬁnanceiros que serão demandados pelo Fundo de Repartição Simples, e em quanto o Fundo Previdenciário suaviza
esses aportes.
Diante do exposto, e considerando que as justiﬁcativas
não foram suﬁcientes para sanear o presente indicativo
de irregularidade, entende-se que o IPAMV não atendeu
a Notiﬁcação 00141/2017-8.”
Conforme Memorial e Notas Taquigráﬁcas juntados às folhas 141/147, por ocasião da sustentação oral, a responsável justiﬁcou que todas as exigências da Instrução Normativa n. 28/2013 foram cumpridas e que a avaliação de
sustentabilidade não estava contemplada dentre aquelas exigências, o que somente passou a ser cobrado pela Instrução Normativa n. 43/2017, sendo o arquivo SUSTEN encaminhado nas Contas de 2017. A gestora destacou que a eﬁcácia da IN n. 43/2017 não poderia retroagir
ao exercício de 2014, razão pela qual as Contas deveriam
ser julgadas regulares, sem qualquer ressalva.
A Secex-Previdência elaborou a Manifestação Técnica n.
570/2018, observando que a Determinação foi atendida
no exercício de 2017, devendo ser excluída no julgamento
das presentes Contas.
Segue a transcrição:
“3. DA NOTIFICAÇÃO 141/2017-8 DETERMINANDO “A
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE SUSTENTABILIDADE E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE/DESNECESSIDADE DE
CRIAÇÃO DE RESERVAS FINANCEIRAS DE SUPORTE AO
FUNDO FINANCEIRO, CONFORME APONTADO NO ITEM
3.3.3 DO RT 0467/2016-2” (Itens 3 da ITC 5184/2017-5 e
3.3.3 DO RT 467/2016-2)
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Constam do item 3 da ITC 5184/2017-5 os fatos narrados
referentes ao item 3.3.3 do RT 467/2016-2, as justiﬁcativas dos responsáveis e as análises do subscritor da ITC:
(...)
Conforme alegações apresentadas em sede de sustentação oral, a Sra. Tatiana Prezotti Morelli frisou que a prestação de contas do exercício de 2014 foi fundamentada na
Instrução Normativa TC 28/2013, e que a mesma sequer
comentava acerca da existência do arquivo denominado
SUSTEN (Estudo de Sustentabilidade do RPPS). E que somente no ano de 2017, por meio da IN TC 43/2017, o Tribunal de Contas exigiu arquivos especíﬁcos, na prestação
de contas, contendo o Estudo de sustentabilidade (SUSTEN) e fundos discriminados em CNPJ distintos.
Com base no art. 19, § 2º, da Portaria MPS Nº 403/2008,
o RT 467/2016-2, em seus itens 3.3.3 e 5.1, sugeriu determinação à atual administração do RPPS para que realizasse levantamentos de sustentabilidade e avaliação da necessidade/desnecessidade de criação de reservas ﬁnanceiras de suporte ao Fundo Financeiro.
Constata-se que essa proposta de encaminhamento (itens
3.3.3 e 5.1 do RT 467/2016-2, de 16/11/2016) não foi incluída como achado/indicativo de irregularidade, apenas uma sugestão de determinação à atual Administração do RPPS (do exercício de 2016 ou 2017, dependendo
da data do Termo de Notiﬁcação).
Assim a ITI 1075/201 também sugeriu a Notiﬁcação dos
responsáveis, determinando a atual Administração “...a
realização de levantamentos de sustentabilidade e avaliação da necessidade/desnecessidade de criação de reservas ﬁnanceiras de suporte ao Fundo Financeiro, conforme
relatado no item 3.3.3 do presente relatório”.

No entanto, a Decisão Monocrática 13/2017-3 decidiu
por notiﬁcar a gestora do exercício de 2014, abrindo-lhe
oportunidade de se manifestar sobre a determinação proposta no item 3.3.3 do RT 467/2016-2. Assim a Sra. Tatiana Prezotti Morelli foi notiﬁcada de tal decisão (Termo de
Notiﬁcação 141/2017-8), e encaminhou suas justiﬁcativas
(ﬂs. 57-58).
Nota-se que a Decisão Monocrática 13/2017-3, bem como o Termo de Notiﬁcação 141/2017-8, também não tratou o assunto como achado/indicativo de irregularidade, apenas abriu oportunidade à gestora, do exercício de
2014, de se manifestar sobre a determinação proposta no
item 3.3.3 do RT 467/2016-2.
Em consulta ao sistema cidadES deste Tribunal de Contas, veriﬁca-se que, no exercício de 2017, a Administração
encaminhou o Estudo de Sustentabilidade do RPPS (SUSTEN), nas prestações de contas do Fundo Financeiro e do
Fundo Previdenciário (077E0900001 e 077E0900002, respectivamente); atendendo, assim, à proposta de determinação contida nos itens 3.3.3 e 5.1 do RT 467/2016-2).

Desse modo, não se pode falar em irregularidade decorrente do descumprimento da Determinação, já que esta
não fora expedida.
Quanto ao mérito da DETERMINAÇÃO, observo que a
Portaria n. 403/2008, do Ministério da Previdência Social,
dispôs sobre as regras gerais aplicáveis aos regimes próprios. A norma foi alterada em janeiro de 2013, basicamente quanto a procedimentos, o que não compromete
a fundamentação legal da matéria aqui analisada.
Os artigos 18 e 19 da Portaria estabelecem que o Déﬁcit
Atuarial apurado na Avaliação ou na Reavaliação Atuarial
deverá ser equacionado por meio de um Plano de Amortização, custeado pela criação de uma contribuição previdenciária suplementar ou pela ﬁxação de aportes periódicos destinados ao Regime Próprio.
A despesa a ser gerada pelo Plano de Amortização deve
ser submedida ao estudo de viabilidade orçamentária e
ﬁnanceira para o ente federativo, inclusive quanto ao impacto nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segue a transcrição:

Assim, considerando que a Administração do IPAMV encaminhou o Estudo de Sustentabilidade do RPPS (SUSTEN),
nas prestações de contas do Fundo Financeiro e do Fundo
Previdenciário; sugere-se a exclusão da proposta de determinação contida nos itens 3 e 4(b) da ITC 5184/20175, tendo em vista a realização de levantamentos de sustentabilidade, nas contas do exercício de 2017.”

Art. 18. No caso da avaliação indicar déﬁcit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para o seu equacionamento.

Observo que a Notiﬁcação expedida pela Decisão Monocrática n. 13/2017 não conteve uma Determinação, mas
apenas permitiu que a responsável se manifestasse sobre
a proposta técnica, aproveitando o momento processual
do contraditório.

§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período remanescente para o equacionamento, contado a partir do
marco inicial estabelecido pela implementação do plano
de amortização inicial.

www.tce.es.gov.br

§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam acumulados os recursos necessários para a cobertura do déﬁcit atuarial.
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Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir do
seu estabelecimento em lei do ente federativo.
§ 1º O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar
ou em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.
§ 2º A deﬁnição do plano de amortização deverá ser
acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira para o ente federativo, inclusive
dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Nova redação dada pela PORTARIA MPS Nº 21, DE 16/01/2013)
Redação original:
§ 2º A deﬁnição de alíquota de contribuição suplementar ou aportes periódicos deverá estar fundamentada na
capacidade orçamentária e ﬁnanceira do ente federativo
para o cumprimento do plano de amortização.
§ 3º Poderão ser aportados ao RPPS, mediante lei do ente
federativo, bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza para constituição dos fundos referidos no art. 249
da Constituição Federal, para o equacionamento do déﬁcit atuarial, desde que garantidas a solvência e a liquidez
do plano de benefícios. (Incluído pela PORTARIA MPS Nº
21, DE 16/01/2013) [grifamos]
Em sua redação original, a Portaria permitia que os municípios adotassem a Segregação da Massa dos segurados
como uma alternativa ao Plano de Amortização da dívida
previdenciária, segundo previsto no caput do art. 20, reproduzido a seguir:
Art. 20. Alternativamente ao plano de amortização previsto nos art. 18 e 19, o ente federativo poderá optar pe-

lo equacionamento do déﬁcit atuarial do seu RPPS por
intermédio de segregação da massa de seus segurados,
observados os parâmetros estabelecidos nesta Portaria.
[grifamos]
Com a alteração ocorrida em 2013, o art. 20 passou a dispor que a Segregação de Massa somente seria admitida
na hipótese de inviabilidade do Plano de Amortização, devendo ser aprovada pela Secretaria da Previdência Social
e estar acompanhada de uma justiﬁcativa técnica, deﬁnida na norma como a demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira e do impacto sobre os limites ﬁscais.
Segue a transcrição:
Art. 20. Na hipótese da inviabilidade do plano de amortização previsto nos art. 18 e 19 para o equacionamento
do déﬁcit atuarial do RPPS, será admitida a segregação
da massa de seus segurados, observados os princípios da
eﬁciência e economicidade na realocação dos recursos ﬁnanceiros do RPPS e na composição das submassas, e os
demais parâmetros estabelecidos nesta Portaria. (Nova
redação dada pela PORTARIA MPS Nº 21, DE 16/01/2013)
§ 4º A proposta de segregação da massa dos segurados
do RPPS deverá ser submetida à aprovação da SPPS,
acompanhada da avaliação atuarial e justiﬁcativa técnica apresentada pelo ente federativo. (Incluído pela PORTARIA MPS Nº 21, DE 16/01/2013)
§ 5º A justiﬁcativa técnica de que trata o parágrafo anterior deverá demonstrar a viabilidade orçamentária e ﬁnanceira da segregação para o ente federativo, por meio
dos ﬂuxos das receitas e despesas do Plano Financeiro e
do Plano Previdenciário, inclusive os impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101,
www.tce.es.gov.br

de 4 de maio de 2000. (Incluído pela PORTARIA MPS Nº
21, DE 16/01/2013) [grifamos]
Na forma da redação original do art. 20 da Portaria MPS n.
403/2008, o equacionamento do déﬁcit atuarial do IPAS
Vitória foi realizado pela Lei n. 8.134/2011, consistindo na
Segregação de Massa, como uma alternativa ao Plano de
Amortização.
À época, a demonstração da viabilidade e do impacto ﬁscal somente era exigida quando o enfrentamento do déﬁcit resultasse no Plano de Amortização, conforme regulado no art. 18. A Segregação de Massa não demandava
tal demonstração.
Mesmo com a nova redação do art. 20, a viabilidade orçamentária e ﬁnanceira e o respeito aos limites ﬁscais passaram a ser exigidos apenas por ocasião da aprovação da
segregação de massa, segundo descrito nos §§ 4º e 5º do
dispositivo.
Entretanto, a demonstração da viabilidade orçamentária
e ﬁnanceira e do impacto sobre os limites da LRF mostra-se um instrumento essencial ao planejamento e ao controle da despesa pública, em especial, da despesa gerada
pelos Planos
Financeiros dos regimes optantes pela segregação, já que
a eventual insuﬁciência de recursos deverá ser custeada
pelo Ente, na forma do art. 26 da Portaria MPS, abaixo
transcrito:
Art. 26. Independentemente da forma de estruturação
do RPPS as eventuais insuﬁciências ﬁnanceiras para o
pagamento dos benefícios previstos no Plano de Benefícios são de responsabilidade do tesouro do respectivo
ente federativo. [grifamos]
Tal demonstração constitui uma medida de responsabiSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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lidade na gestão ﬁscal dos regimes próprios previdenciários, pois busca garantir o equilíbrio das contas públicas,
princípio anunciado no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar n. 101/2000.

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Processos: 04368/2011-6, 04425/2011-1, 06090/2010-8

2. Unânime.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado

Por esses motivos, a Instrução Normativa TC n. 43/2017
passou a exigir a demonstração da sustentabilidade do regime próprio, na forma do arquivo digital SUSTEN.

3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:

Responsável: Jose Carlos De Almeida, Bruno Neves Abreu,
Aristeu Bras De Oliveira Lima, Sueli Aparecida Dalmalin,
Douglas Marchiori Rodrigues, Antonio Joao De Rezende,
Mercantil Material De Construcao Bom Jesus Ltda - Me,
Alessandro Jorge De Castro Moreira - Me, Larmari Comercial Ltda - Me, Rodrigo Baptista De Oliveira - Me, Adriano
Martins De Souza, J B Z De Paula Me

Considerando que a Determinação não chegou a ser expedida e que a Análise de Viabilidade não era exigível,
AFASTO a irregularidade tratada no item 3 da Instrução
Técnica Conclusiva n. 5184/2017, acompanhando a área
técnica e o Ministério Público de Contas quanto ao afastamento da Determinação, uma vez que foi atendida no
exercício de 2017.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II, e
86 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, referente
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da senhora
TATIANA PREZOTTI MORELLI, dando-lhe quitação;

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC-1801/2018 – PLENÁRIO
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Relator: Domingos Augusto Taufner

Denunciante: Manoel Paulo Pimentel da Silveira
Procuradores: Cleverson Almeida Dias (OAB: 15042-ES,
OAB: 120469-RJ), Aurelio Fabio Nogueira Da Silva (OAB:
7982-ES, OAB: 1753A-MG, OAB: 219693-RJ), Cassyus De
Souza Sesse (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ), Weliton
Jose Jufo (OAB: 17898-ES, OAB: 181097-RJ), Heverton De
Oliveira Brandao Junior (OAB: 20661-ES), Jose Carlos Nascif Amm (OAB: 1356-ES), Luiz Bernard Sardenberg Moulin (OAB: 12365-ES), Pablo De Andrade Rodrigues (OAB:
10300-ES), Rodrigo Jose Pinto Amm (OAB: 10347-ES), Silvia Cristina Veloso (OAB: 19793-ES), Victor Belizario Couto
(OAB: 12606-ES), Pedro Josino Cordeiro (OAB: 17169-ES),
Marcelo Gomes Pimentel (OAB: 9144-ES)
FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO – EXERCÍCIOS 2009 E 2010 – PROCEDÊNCIA PARCIAL – APLICAR PENA DE INABILITAÇÃO PARA O
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – EXPEDIR OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ACERCA DA SIMULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Denúncia apresentada pelo Sr. Manoel Paulo Pimentel da Silveira – Presidente da Câmara Municipal
de São José do Calçado, solicitando que seja realizada Auditoria Especial no Poder Executivo Municipal acerca dos
procedimentos licitatórios apurados no Relatório Final da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).
A equipe técnica opinou pela procedência da Denúncia,
manutenção das irregularidades, aplicação de multa e
que seja oﬁciado ao Ministério Público Estadual acerca da
simulação de procedimento licitatório praticadas no município de São José do Calçado.
O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do
Procurado de Contas, Dr Luciano Vieira sugeriu a procedência parcial da Denúncia, multa, declarar a inidoneidade das empresas licitantes, bem como aplicação da pena
de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de conﬁança.
Na sessão do dia 12/12/2018, a Segunda Câmara decidiu
pela procedência parcial da Denúncia, aplicação de multa aos responsáveis e declaração de inidoneidade das empresas licitantes.
FUNDAMENTAÇÃO
Na Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada no dia
12/12/2018, proferi Voto neste processo, no sentido de
reconhecer a procedência parcial da Denúncia, rejeitar as
razões de justiﬁcativas com relação ao Sr Douglas Marchiori Rodrigues – Procurador Geral, rejeitar parcialmente
com relação aos Srs José Carlos Almeida – Prefeito e Bruno Neves Abreu – Presidente da CPL, acolher com relação

aos Srs Antônio João de Rezende e Aristeu Brás de Oliveira
Lama – Membros da CPL, afastar com relação à Sra Sueli
Aparecida Dalmolin Carvalho – Pregoeira, acolher com relação às empresas Mercantil Material de Construção Bom
Jesus Ltda, JBZ de Paula ME, Adriano Martins de Souza
ME e Rodrigo Baptista de Oliveira ME, rejeitar com relação às empresas Larmari Comercial Ltda e Alessandro Jorge de Castro Moreira, extinguir o processo sem resolução
do mérito quanto ao Sr. Antônio João de
Rezende, com relação ao item 2.4.1, declarar a inidoneidade das empresas Forte Luz Ltda, Costa Ferraz Comércio
e Serviços Ltda – ME, Renilda Carlos da Silva, Larmari Comercial Ltda e Alessandro Jorge de Castro Moreira para
participarem de licitação ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, expedir ofício ao
Ministério Público Estadual, acerca da simulação de procedimento licitatório.
Embora tenha sido proferido voto neste processo, na sessão da Segunda Câmara do dia 12/12, havia também a
determinação de que os presentes autos fossem submetidos à análise do Plenário em virtude da possibilidade de
aplicação de pena de inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança na administração
Estadual ou Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos ao Sr
Bruno Neves Abreu – Presidente da CPL, em face da constatação das irregularidades dispostas nos itens 2.2.1 –
Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório – Convite nº 017/2009,
2.3.1 – Ausência de procedimento licitatório – Convite nº
011/2009 e 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório.
A equipe técnica apontou para a possibilidade da ocorrência de conluio e simulação fraudulenta entre as empresas participantes dos certames, contando com a coniwww.tce.es.gov.br

vência do Sr Bruno Neves Abreu diante das constatações
de que no caso do item 2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório, que tinha por objeto a manutenção dos pontos
de iluminação pública do município.
Todavia, a empresa convidada Renilda Carlos da Silva possuía como atividade principal comércio varejista de peças
e acessórios para eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos e sua atividade secundária se prestava à reparação e
manutenção de aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, portanto, incompatível com o objeto licitado.
Também foi apresentada Certidão negativa com prazo
vencido por outra empresa convidada, além de ter sido
constatada que a confecção de envelopes de proposta de
preços e a própria proposta de preços foi elaborada pela
mesma pessoa, inclusive constando os mesmos erros de
digitação nas etiquetas dos referidos envelopes, referentes às empresas Forte Luz Ltda e Renilda Carlos Silva.
E de acordo com CPI os membros da CPL não possuíam
conhecimento técnico acerca da Lei 8666/93, sendo todo
o procedimento conduzido pelo Presidente da CPL, o que
demonstra que tinha conhecimento do conluio ﬁrmado
entre as empresas.
No tocante à irregularidade tratada no item e 2.3.1 – Ausência de procedimento licitatório, foi convidada a empresa Larmari Comercial Ltda para participar do certame,
cujo objeto consistia em aquisição de materiais para serem utilizados na Rede de Iluminação Pública municipal.
Todavia, apurou-se que esta empresa fora constituída no
mesmo dia da abertura do certame, e foi declarada a empresa vencedora. No município existiam outras duas empresas que atuavam no ramo do objeto licitado, porém,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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não foram convidadas.
Ainda, foi enviado Convite à empresa Mercantil Material
de Construção Bom Jesus Ltda, a qual somente teve conhecimento deste Convite após ser citado por este Tribunal, alegando que nunca apresentou proposta de preço e
material para concorrer no referido certame, tampouco
requereu certidão negativa junto à Receita Federal, e que
qualquer documento apresentado em nome da empresa é inidôneo, por não ter sido emitido ou confeccionado
por seus responsáveis, conﬁrmando a fraude perpetrada
pelas empresas Larmari Comercial Ltda e Alessandro Jorge de Castro Moreira, com a conivência do Sr Bruno Neves
Abreu – presidente da CPL.
Com relação à irregularidade tratada no item 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório, foram convidadas as
empresas JBZ de Paula ME, Rodrigo Baptista de Oliveira
ME e Adriano Martins de Souza ME. Todavia, restou conﬁgurado as empresas Adriano Martins de Souza ME e JBZ
de Paula ME foram abertas no mesmo dia; 21/09/2009,
além de que a empresa JBZ foi convidada para participar
de um certame cujo objeto se tratava de serviços de sonorização para o município, porém, sequer possuía equipamentos de som, conforme relatado à CPI.
Diante destas constatações, o Ministério Público de Contas, em Parecer de nº 1542/2018, da lavra do Procurador
Luciano Vieira, sugeriu a aplicação da pena de inabilitação para exercício de cargo em conﬁança na administração pública estadual ou municipal, por prazo não superior
a 05 anos aos Srs José Carlos de Almeida, Bruno Neves
Abreu, Antônio João de Rezende e Brás de Oliveira Lima.
Porém, meu entendimento é no sentido de que esta penalidade deve ser aplicada somente ao Sr. Bruno Neves
Abreu, pois, na época do certame fraudulento era quem

atuava como presidente da CPL, e teve papel determinante para a ocorrência das fraudes, com suporte em documentação juntada aos autos.
De acordo com Regimento Interno desta Corte de Contas,
o Plenário, por maioria absoluta de seus membros, deliberará sobre a aplicação da penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança, nos seguintes termos:
Art. 392. O Tribunal, por maioria absoluta de seus membros, considerada a gravidade da infração cometida, poderá aplicar ao responsável a pena de inabilitação para o
exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança,
por prazo não superior a cinco anos, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 134 e 135 da Lei Orgânica do Tribunal e das penalidades administrativas aplicáveis pelas
autoridades competentes.

ção para o exercício de cargo em comissão ou função de
conﬁança na administração Estadual ou Municipal.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento 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:

§ 3º Aplicada a sanção referida no caput, o Tribunal comunicará a decisão ao responsável e à autoridade competente para cumprimento dessa medida.

1.1 Aplicar a penalidade de inabilitação para o exercício
de cargo em comissão ou função de conﬁança na administração Estadual ou Municipal, ao Sr Bruno Neves abreu,
pelo prazo de 02 (dois) anos, em face da constatação infração de natureza grave quanto às irregularidades dispostas nos itens 2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório – Convite nº 017/2009, 2.3.1 – Ausência de procedimento licitatório – Convite nº 011/2009 e 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório, nos termos do artigo 392
§2º do RITCES.

Diante de todo o exposto, resta claro que o Sr Bruno Neves Abreu se valeu da sua condição de Presidente da Comissão de Licitação, para facilitar o conluio entre empresas licitantes, com a ﬁnalidade de fraudar o procedimento licitatório, bem como frustrar seu caráter competitivo, sendo que a sua participação foi determinante para
a ocorrência das fraudes apontadas, motivo pelo qual entendo que lhe deva ser aplicada a penalidade de inabilita-

1.2 Expedir ofício ao Ministério Público Estadual, acerca
da simulação de procedimento licitatório praticada no
Município de São José do Calçado, considerando que as
práticas ilícitas atingiram a seara penal, especiﬁcamente
com condutas que se subsumem nos tipos penais previstos nos artigos 90 da Lei nº 8.666/93 (fraude à licitação)
e artigos 298 (falsiﬁcação de documento particular) e 304
(uso de documento falso) do Código Penal, com relação

§ 1º O Tribunal deliberará primeiramente sobre a gravidade da infração.
§ 2º Se considerada grave a infração, por maioria absoluta
de seus membros, o Tribunal decidirá sobre o período de
inabilitação a que ﬁcará sujeito o responsável.

www.tce.es.gov.br
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aos itens 2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao
do objeto deﬁnido no edital de certame
licitatório – Convite nº 017/2009, 2.3.1 – Ausência de procedimento licitatório – Convite nº 011/2009 e 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório,
1.3 Dar ciência aos interessados;
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/12/2018 - 44ª 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:
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao Procurador-geral do
Ministério Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br
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Atos da 1ª Câmara
Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

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- 1052/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04128/2017-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Representante: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Rio Bananal, FELISMINO ARDIZZON)
Responsável: EDIMILSON SANTOS ELIZIARIO
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO – CIENTIFICAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo senhor FELISMINO ARDIZZON, denunciando supostas irregularidades no âmbito da Tomada de Preços n.º 03/2016 e
Contrato n.º 066/2016, que têm como objeto a construção da Unidade Básica de Saúde de São Sebastião.
Sustentou o representante que o Município, por meio de
www.tce.es.gov.br

seus antigos gestores, teria agido de forma ilegal ao deixar a obra de construção da Unidade Básica de Saúde
sem ﬁnalização, sem recurso empenhado e sem disponibilidade ﬁnanceira para tanto.
Requereu, ao ﬁnal, a apuração das eventuais irregularidades, com imposição de sanção aos gestores responsáveis.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia, na
Instrução Técnica Inicial n.º 00101/2018-1, opinou pela
citação do Sr. Edimilson Santos Elizário, Ex-Prefeito Municipal, para que o mesmo apresentasse as suas razões
de justiﬁcativas, o que foi deliberado por meio da Decisão SEGEX n.º 00097/2018-9.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justiﬁcativa (Defesa n.º 00743/2018-1) e documentação complementar (Peça Complementar n.º
09681/2018-1).
Por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º
02506/2018-9, manifestou-se a SecexEngenharia pela improcedência da representação, com expedição de
recomendação ao atual gestor, para que, nas próximas
execuções de obras, se atente ao cronograma físico-ﬁnanceiro para que não incorra em despesa sem o respectivo crédito orçamentário (repasse da parcela do convênio).
Nos termos da ITC, entendeu o corpo técnico que a empresa responsável pela execução da obra não teria apresentado as medições para o recebimento do valor integral destinado à mesma. Por essa razão, a Administração
cancelou o empenho global, por não ter ainda recebido
as parcelas ﬁnais do convênio ﬁrmado junto ao MinistéSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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rio da Saúde.
Em decorrência disso, empenhou apenas o que seria pago no exercício, em observância ao previsto no art. 27 do
Decreto Federal n.º 93.872/86.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 03097/2018-4, de lavra do Procurador Luciano Vieira, opinando pela improcedência da representação.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da improcedência da representação, com expedição de recomendação ao atual Prefeito. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva
n.º 02506/2018-9, abaixo transcritos:
“2 ANÁLISE

Contas Especial, comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias.

cumentos restantes da 4.ª Medição, bem como dados da
5.ª Medição;

Já o Parquet Especial de Contas, divergindo um pouco
da Área Técnica, entendeu por não se mostrarem presentes, no momento, os requisitos necessários para a
instauração de Tomada de Contas Especial, pugnando
igualmente para que fosse determinado ao atual gestor
a instauração de procedimento visando à apuração dos
fatos e, constatada a existência de dano, após esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano,
fosse instaurada a devida tomada de contas especial,
nos moldes do art. 152, caput e § 1°, do RITCEES.

- PEÇA COMPLEMENTAR 03156/2017-1: refere-se à dados da 5.ª Medição.

Por sua vez, a Relatora considerando que a documentação acostada não é suﬁciente para atestar supostos pagamentos por serviços inexistentes, descartou, a priori, a
existência de dano ao erário.

2. ANÁLISE

Como muito bem agasalhado pela Auditora de Controle
Externo Emilene Santos Silva (signatária da MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 01146/2017-2), junto à peça vestibular foram protocolados os documentos autuados como:

Como já referido na MANIFESTAÇÃO TÉCNICA
01146/2017-2, o Representante é legítimo, bem como
presentes estão os requisitos de admissibilidade – tanto
que, conforme DECISÃO 05018/2017-5 foram os autos
autuados como REPRESENTAÇÃO.

- PEÇA COMPLEMENTAR 03152/2017-1: trata-se de digitalização da Tomada de Preço n.º 003/2016 e Contrato
Administrativo n.º 066/2016, a 1.ª Medição e a 2.ª Medição, além de documentos inerentes ao inter procedimental das mesmas;

2.1 Ausência de empenho
MT 00146/2018-9:

Como se observa, partindo do pressuposto de que a obra
ainda não estaria “totalmente acabada”, a signatária da
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 01146/2017-2 entendeu pela imediata adoção das medidas administrativas por parte do Executivo Municipal no prazo determinado na IN
TC 32/2014 e, em caso de esgotamento de tais medidas
sem a elisão do dano, pela instauração da Tomada de

- PEÇA COMPLEMENTAR 03153/2017-6: aborda os documentos referentes à 3.ª Medição;
- PEÇA COMPLEMENTAR 03154/2017-1: refere-se à documentos da 3.ª Medição, bem como ao Atestado de
Conclusão de Obra; imagens da inauguração e dados da
4.ª Medição;
- PEÇA COMPLEMENTAR 03155/2017-5: versa sobre dowww.tce.es.gov.br

Pois bem. Passemos à determinação contida na DECISÃO
05018/2017-5, quer seja, procedermos à mera INSTRUÇÃO DO FEITO conforme entendimento exarado pela Relatora e posterior ratiﬁcação da 1.ª Câmara.
Como constatamos nos autos, especiﬁcadamente no
VOTO, os documentos juntados aos autos indicam que
não houve o empenho total do contrato, o que também
poderia comprometer a apuração do cumprimento do
art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
No mais, fora determinado que essa suposta omissão do
empenho devesse ser apurada pelo TCEES, passível de
instrução meramente documental – independente de
ﬁscalização in loco.
JUSTIFICATIVA:
Inicialmente, cumpre esclarecer que nesta representação, o atual gestor demonstra sua intenção desmedida
e cavilosa em tentar imputar ao administrador municipal
do período 2013 a 2016 a prática de atos que atentam
contra os princípios da Administração Pública, mesmo
tendo conhecimento de que os fatos narrados não possuem qualquer fundamento. O Acórdão TC-1211/2015 PLENÁRIO prevê esses casos num de seus trechos: “é elemento essencial para os esforços a serem depreendidos
pela Corte de Contas, além de evitar que tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais,
políticos ou qualquer situação do gênero” (grifo nosso).
O Representante, Sr. Felismino Ardizzon, atual Prefeito
Municipal de Rio Bananal, já fora prefeito no período de
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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2005 até 2012 e não conseguiu construir nenhuma unidade de saúde digna da população ribanense e o hospital municipal foi deixado em seu último ano de mandato em condições precárias de funcionamento, em total
abandono. Ao contrário, em apenas quatro anos de governo, o Representado construiu essa unidade de saúde
localizada no Bairro de São Sebastião e outra localizada
no distrito de São Francisco, com verbas liberadas pelo
Governo Federal, através do Ministério da Saúde, além
de recuperar o Hospital Municipal, melhorando o atendimento das ações e serviços básicos de saúde em favor
da população.
O Representado demonstrará a essa Corte de Contas
que a execução contratual constante do presente procedimento foi realizada de forma legal, obedecendo-se aos
princípios da administração pública, não havendo máculas no Processo Administrativo em epígrafe, a saber:
Conforme consta do processo relativo à construção da
UBS de São Sebastião, a obra foi terminada em 2016 conforme documentação anexada à presente Representação. A alegação de que a obra estava inacabada é uma
falácia. O Representante exigiu da empresa contratada
que terminasse qual item da obra, tendo em vista que
o contrato estava em pleno vigor no ano de 2017? Nenhum item. E, realmente foi realizada cerimônia de inauguração porque nada existia de ilegal na realização do
ato. Será que o atual prefeito, o ora Representante Sr. Felismino Ardizzon, queria inaugurar a obra?
Quanto aos recursos a serem utilizados na execução
dessa obra, o ora Representado esclarece que os mesmos são provenientes do Ministério da Saúde, disponibilizados através da Portaria n° 1284, de 12/07/2014 e
que o valor liberado até 2016 foi R$ 102.400,00 (cento

e dois mil e quatrocentos reais). Já no mês de março de
2017 foi liberado pelo Ministério da Saúde o valor de R$
307.200,00 (trezentos e sete mil e duzentos reais) conforme cópia de pagamento expedido pelo MS (ANEXO I),
e, no mês de Abril/2018 foi liberada a parcela ﬁnal no valor de R$ 102.400,00 conforme cópia de pagamento expedido pelo MS (ANEXO II). Em uma situação tão clara
tem-se a impressão que o Representante quer utilizar o
Tribunal de Contas para seus intentos maléﬁcos.

com a empresa estava em pleno vigor no exercício de
2017, cópias de aditivos (ANEXO IV) (grifamos), aguardando a liberação da verba pelo Ministério da Saúde para seu empenho e pagamento.

Na aﬁrmação de que a Administração Municipal não dispunha de dotação especíﬁca para contabilização da despesa só ﬁca caracterizada outra falácia, pois no Portal da
Transparência do município de Rio Bananal, detectamos
ordens de pagamentos emitidas em 2017, cópias de pagamentos (ANEXO III) na seguinte forma:

Ademais, o PARECER PRÉVIO TC-079/2015 - PRIMEIRA CÂMARA PROCESSO TC-3348/20 13 JURISDICIONADO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG ASSUNTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUALPREFEITO, estabeleceu:

EMPRESA CREDORA: MONTERAZZO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.
DATA DE PAGA- Nº DA ORDEM DE Nº DE EMPENHO
MENTO
PAGAMENTO
29/03/2017
00373/2017
00168/2017
29/03/2017
00375/2017
00168/2017
29/03/2017
00376/2017
00168/2017
05/07/2017
00812/2017
00472/2017
TOTAL

VALOR
106.199,82
36.048,14
151.520,97
85.150,64
378.919,57

Ora, se não existia dotação, se não havia recursos ﬁnanceiros disponíveis para o pagamento das despesas contratadas e, se a municipalidade agiu incorretamente em
2016, como o atual gestor realizou os pagamentos? Também incorreu em erro?
O atual gestor e ora Representante empenhou, liquidou
e pagou esses valores porque havia dotação e recursos
ﬁnanceiros em 2017, liberados pelo Ministério da Saúde, não havendo obrigatoriedade de empenho global da
obra, pois isso poderia provocar déﬁcit ﬁnanceiro sem
necessidade. Há que se lembrar ainda que o contrato
www.tce.es.gov.br

Salientamos que a receita para execução dessa obra é
originária de repasse do Governo Federal através da
através da Portaria no 1284, de 12/07/2014 - MS, e que
os recursos não foram liberados na mesma proporção da
execução da obra.

(...) Compulsando as justiﬁcativas apresentadas, vê-se
que o gestor sustenta sua teoria na ausência de recebimento das receitas provenientes dos convênios assinados pelo mesmo para justiﬁcar, assim, a ocorrência de
déﬁcit orçamentário e ﬁnanceiro. Alega, ainda, que o
procedimento adotado pela área técnica vai de encontro ao preconizado no Princípio da Competência. Inicialmente, há que se destacar que na contabilidade pública foram adotados dois momentos distintos para se reconhecer despesas e receitas, a saber: Art. 34. O exercício ﬁnanceiro coincidirá com o ano civil. Art. 35. Pertencem ao exercício ﬁnanceiro: I - as receitas nele arrecadadas; 11 - as despesas nele legalmente empenhadas. Sem
maiores explicações, não podem ser computadas como
receitas do exercício as meras expectativas de recebimento. Por outro lado, toda e qualquer despesa empenhada no período será considerada pertencente ao referido exercício. PARECER PRÉVIO TC-079/2015. No caso
em tela, o gestor alega que só ocorreu déﬁcit orçamenSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018

116

ATOS DA 1a CÂMARA

tário devido ao fato de os convênios assinados não terem se concretizados em receitas do período. Entretanto, conforme já delineado, as receitas só serão computadas quando do efetivo ingresso nos cofres públicos. A
mera expectativa de receita não serve à contabilidade
pública e, ainda. fere o princípio da prudência. Assim,
entende-se que não merecem prosperar os argumentos
do gestor e, face o todo exposto, vimos opinar no sentido de que seja mantido o indicativo de irregularidade
apontado no item 3. 1 .4. 1 do RTC 393/2014.
(...)
(grifamos)
Isso signiﬁca dizer que o gestor de Governador Lindenberg, embora tenha deixado despesas empenhadas com previsão de recebimento de recursos relativos
a convênios no exercício seguinte, isto é, receitas previstas em cronograma, deixou déﬁcit orçamentário tendo em vista que a Egrégia Corte de Contas considera que
recursos de convênios são mera expectativa de receita,
não servindo à contabilidade pública, sendo esse um dos
motivos para rejeição de suas contas relativas à 2016.
Salientamos que quanto a data de contabilização da despesa (emissão de empenho), vale citar decisão em que
o TCU, através do Acórdão no 1.404/2011 1ª Câmara Rel. Min. Ubiratan Aguiar - DOU de 11/03/2011, Processo nº 018.715/2005-2 do município de Brasiléia/AC, paciﬁcou: “Observância das fases da despesa pública, de
modo que o empenho seja prévio ou contemporâneo à
contratação, (grifamos) consoante artigos 58 a 70 da Lei
no 4.320/1964”. Decisões no mesmo sentido: Acórdãos
nºs 423/2011, 406/2010 e 1970/2010, todos do Plenário; Acórdãos nºs 1.130/2011 e 914/2011, ambos da 1ª
Câmara e, por ﬁm, Acórdãos n°s 2.816/2011 e 887/2010,

ambos da 2ª Câmara, e, o contrato estava em pleno vigor entre os exercícios de 2016 a 2017. (grifamos).
Salientamos ainda que embora o Ministério da Saúde tenha liberado a última parcela dos recursos em
abril/2018, não detectamos pagamentos em favor da
empresa contratada nesse exercício até a data da elaboração desta justiﬁcativa.
Fartamente demonstrado está, que o município de Rio
Bananal realizou o procedimento licitatório e executou a
obra dentro da mais perfeita legalidade, e que caberia ao
atual gestor apenas acompanhar a liberação do restante
dos recursos pelo Governo Federal, se é que isso fosse
possível, tal a ineﬁciência apresentada pela Administração, não havendo que se falar em irregularidade que resulte responsabilização do Representado, pois nenhum
dano foi causado ao erário.
Sendo assim, Requer que determine o arquivamento do
presente procedimento, tendo em vista a falta de fundamentos ensejadores de crimes contra administração,
bem como atos de improbidade administrativa.

Como, até então, só havia sido realizada a primeira parcela do repasse do convênio com o Ministério da Saúde,
no valor de R$ 102.400,00, no dia 23/09/2016, a Administração procedeu a anulação do empenho global e efetuou um empenho parcial, no valor da primeira parcela
repassada, e que corresponderia aos pagamentos a serem realizados no exercício.
Vejamos o que determina a legislação especíﬁca.
Decreto Federal 93.872/86:
Art . 27. As despesas relativas a contratos, convênios,
acordos ou ajustes de vigência plurianual, serão empenhadas em cada exercício ﬁnanceiro pela parte nele a
ser executada.
...
Art . 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro, para todos os
ﬁns, salvo quando:
I - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida;

Renovamos na oportunidade nossas expressões de respeito e consideração ao tempo em que nos colocamos à
disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se ﬁzerem necessários.

II - vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou seja de interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;

ANÁLISE:

III - se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas;

Na petição inicial, o representante apresenta o seguinte
quadro com empenhos, liquidações e pagamentos:
Tabela
De acordo com a própria representação, e conﬁrmada no
site da transparência do município, no dia 22/08/2016,
houve o empenho global da obra, nº 0586/2016, no valor de R$ 597.150,64.
www.tce.es.gov.br

IV - corresponder a compromissos assumido no exterior.
A Revista Digital do TCE-PR, número 3, página 92 é esclarecedora quanto a esse assunto:
A despesa não liquidada pressupõe o não cumprimento,
ainda, da obrigação pelo particular – não há o que liquidar. Nesse caso, o empenho poderá ser cancelado. Mas,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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por suposição, diga-se que o particular cumpriu a obrigação e devido à demora no processamento da despesa pelo Estado não se a liquide e o empenho seja cancelado ao término do exercício ﬁnanceiro. Isso não signiﬁca que o Estado não terá a obrigação de pagar. E, então,
é de se compreender que a obrigação de pagamento independe da existência do empenho, bastando o cumprimento da obrigação pelo particular, na forma contratada
ou deﬁnida em lei.
Ademais, o manual de encerramento de mandato desta
Corte de Contas, informa que:
e) Obras e prestações de serviços plurianuais
Obras e prestações de serviços plurianuais que ultrapassem o período estabelecido para a Lei Orçamentária Anu
- al devem ser precedidas do cronograma físico-ﬁnanceiro determinado pela Lei 8.666/93. Nesses casos, a disponibilidade de caixa será afetada não pelo valor total da
obra ou serviço, mas pela parte ou fração do orçamento que corresponda à parte do cronograma orçamentário-ﬁnanceiro do exercício. Portanto em se tratando de
obra plurianual contemplada no PPA e LDO, sendo discriminada a porção orçamentária a ela destinada, ao administador em ﬁnal de gestão cumpre pagar, apenas, as
parcelas da obrigação liquidadas até o dia 31 de dezembro do exercício (vide parecer do TCE-ES relacionado ao
tema: TC 12/2007).
No caso em tela, ao ﬁnal de 2016, a empresa, apesar de,
em teoria, ter executado a obra, pois a mesma, segundo
o representante, foi inaugurada, ainda que este reclame
de problemas na obra, mas não deﬁne, nem apresenta
provas nesse sentido, não apresentou as medições para
o recebimento de todos os valores.

Sendo assim, a Administração cancelou o empenho global, por não ter ainda recebido as demais parcelas do
convênio com o Ministério da Saúde, e empenhou apenas o que seria pago no exercício, conforme previsto no
art. 27 do Decreto Federal 93.872/86. Ocorrendo a obrigação do pagamento do restante da obra para o outro
exercício, quando do repasse das demais parcelas.
O que se percebe no caso em tela, é que o gestor representado não seguiu o cronograma-físico ﬁnanceiro da
obra, e a executou antes de ter certeza do repasse das
demais parcelas, somente para inaugurá-la antes de terminar o mandato.
O que recomendamos aos gestores, tanto o anterior,
quanto ao atual, é que cumpra o cronograma físico-ﬁnanceiro em todas as obras, não adquirindo despesas
sem o repasse das parcelas do convênio, tanto que, para
isso, é que servem as prestações de contas.
Diante do exposto, como não houve dano, entendemos
que, no caso em tela, não procede a irregularidade de
despesa sem prévio empenho, visto a não liquidação de
despesa no exercício.
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face dos achados de auditoria apontados, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, sugere-se a esta Corte de Contas:
1)
No mérito, julgar pela improcedência da presente representação;
2)
Recomendar à Administração Municipal, que
nas próximas execuções de obras, se atentem ao cronograma-físico ﬁnanceiro para que não incorra em despesa
sem o respectivo crédito orçamentário (repasse da parcela do convênio);
www.tce.es.gov.br

3)
Comunicar ao representante a decisão que vier
a ser adotada nestes autos;
4)
Arquivar os autos, dando ciência aos responsáveis e interessados”.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I, e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.
621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:
1.1. Julgar IMPROCEDENTE a Representação;
1.2. RECOMENDAR, ao atual Prefeito do Município de
Rio Bananal, Sr. Felismino Ardizzon, que, nas próximas
execuções de obras, se atente ao cronograma físico-ﬁnanceiro para que não incorra em despesa sem o respectivo crédito orçamentário (repasse da parcela do convênio);
1.3. CIENTIFICAR o representante;
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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

1 RELATÓRIO

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1177/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06512/2016-1
Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO, ARNOBIO
PINHEIRO SILVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - 1º QUADRIMESTRE DE 2016 –
CONSIDERAR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO
AO SENHOR ARNÓBIO PINHEIRO SILVA - MULTA AO SENHOR ANTÔNIO CARLOS MACHADO – ARQUIVAR.

Cuidam os presentes autos de PARECER DE ALERTA emitido por este Tribunal em cumprimento ao disposto no
art. 59, §1º, da LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE
MAIO DE 2000 (LRF), tendo em vista a realização de despesas com pessoal, por parte do Poder Executivo do Município de Pinheiros, registradas no Relatório de Gestão
Fiscal relativo ao 1º quadrimestre de 2016, em percentual (57,59%) da Receita Corrente Líquida (RCL) superior
ao limite máximo de 54% da RCL estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Além da emissão do Parecer em Alerta ao ente municipal, decidiram os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Decisão 03151/2016-9),
na 36ª sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no
dia dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:

Determinar ao gestor que execute as providências previstas nos §§ 2º e 3º do artigo 169 da Constituição Federal e nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000 observando o cumprimento das vedações
previstas no artigo 22, sob pena de multa prevista no
inciso IV, do artigo135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Determinar, ainda, ao gestor que no prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante este Tribunal
de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita
ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do
artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no
quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se
ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da
CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF
(LC 101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.

DECISÃO

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
6512/2016-1, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, na 36ª sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia dezenove
de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo:

Presidência

Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Pinheiros, referente ao 1º quadrimestre de 2016, por ter ultrapassado o limite para alerta, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 00769/2016-1.
www.tce.es.gov.br

Após a adoção dos procedimentos referentes à notiﬁcação e citação do ex-Prefeito Municipal de Pinheiros,
Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO, responsável pela gestão do Município no período abrangido pelo alerta objeto dos autos (1º quadrimestre/2016), veriﬁcou-se que,
apesar de ter sido assegurada a garantia processual do
direito ao contraditório e à ampla defesa, o responsável
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual.
Em virtude da ausência de manifestação do Sr. ANTONIO
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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CARLOS MACHADO, foi produzida a Decisão Monocrática 01696/2017-4 decidindo pela declaração de REVELIA
do ex-gestor bem como pela notiﬁcação e citação do Sr.
ARNOBIO PINHEIRO SILVA, atual Prefeito Municipal de
Pinheiros.
Na sequência os autos foram encaminhados a SecexContas para procedimentos relativos à revelia.
Por intermédio da Instrução Técnica Inicial (ITI)
174/2017-2 foi sugerido que:
a) fosse mantida a decretação de revelia do Sr. ANTÕNIO CARLOS MACHADO, com base no artigo 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 c/c o artigo 361 da Resolução TCEES nº 261/2013 (RITCEES);
b) o Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA, atual Prefeito Municipal, fosse dispensado de apresentar justiﬁcativas e documentos relacionados à adoção de medidas saneadoras,
objetivando a readequação dos gastos com pessoal do
ente municipal, tendo em vista:
não ter ocorrido, no início do período sob sua responsabilidade (2017), a extrapolação do limite máximo previsto, na Lei de Responsabilidade Fiscal, para esse tipo de
gasto conforme dados constantes do Sistema LRFWeb e
alertas emitidos por este Tribunal (Alerta 1º quadrimestre/2017 – Processo TC 5587/2017; Alerta 2º quadrimestre/2017 – Processo TC 8718/2017) e;

foi confeccionado o Parecer 6548/2017-1 anuindo com a
proposta contida na ITI 174/2017-2.
Após o encaminhamento dos autos ao Relator, foi constatada a protocolização (Protocolo 18194/2017-8) de defesa/justiﬁcativa subscrita pelo Sr. ARNOBIO PINHEIRO
SILVA, sendo solicitada a juntada da referida peça ao presente feito e a remessa a SecexContas para manifestação que propôs, por meio da Instrução Técnica 066/2018
considerar cumpridas as determinações deste Tribunal,
dirigidas ao Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA e aplicar de
multa ao Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO.
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 2206/2018-1).
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 66/2018, nos seguintes termos:
2. DA ANÁLISE

que o Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA já havia encaminhado justiﬁcativas alusivas aos gastos de pessoal da Prefeitura Municipal de Pinheiros no período sob sua responsabilidade (2017), como resposta aos termos de notiﬁcação e citação constante no Processo TC 2594/2017 (Alerta – PM Pinheiros – 3º quadrimestre/2016).

Após a adoção dos procedimentos referentes à notiﬁcação e citação do ex-Prefeito Municipal de Pinheiros,
Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO, responsável pela gestão do Município no período abrangido pelo alerta objeto dos autos (1º quadrimestre/2016), veriﬁcou-se que,
apesar de ter sido assegurada a garantia processual do
direito ao contraditório e à ampla defesa, o responsável
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual.

Em seguida, no âmbito do Ministério Público de Contas,

Em virtude da ausência de manifestação do Sr. ANTONIO
www.tce.es.gov.br

CARLOS MACHADO, foi produzida a Decisão Monocrática 01696/2017-4 decidindo pela declaração de REVELIA
do ex-gestor bem como pela notiﬁcação e citação do Sr.
ARNOBIO PINHEIRO SILVA, atual Prefeito Municipal de
Pinheiros.
Na sequência vieram os autos a esta Unidade Técnica
(NCE) para procedimentos relativos á revelia. Por intermédio da Instrução Técnica Inicial (ITI) 174/2017-2 foi sugerido que:
a) fosse mantida a decretação de revelia do Sr. ANTÕNIO CARLOS MACHADO, com base no artigo 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 c/c o artigo 361 da Resolução TCEES nº 261/2013 (RITCEES);
b) o Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA, atual Prefeito Municipal, fosse dispensado de apresentar justiﬁcativas e documentos relacionados à adoção de medidas saneadoras,
objetivando a readequação dos gastos com pessoal do
ente municipal, tendo em vista:
não ter ocorrido, no início do período sob sua responsabilidade (2017), a extrapolação do limite máximo previsto, na Lei de Responsabilidade Fiscal, para esse tipo de
gasto conforme dados constantes do Sistema LRFWeb e
alertas emitidos por este Tribunal (Alerta 1º quadrimestre/2017 – Processo TC 5587/2017; Alerta 2º quadrimestre/2017 – Processo TC 8718/2017) e;
que o Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA já havia encaminhado justiﬁcativas alusivas aos gastos de pessoal da Prefeitura Municipal de Pinheiros no período sob sua responsabilidade (2017), como resposta aos termos de notiﬁcação e citação constante no Processo TC 2594/2017 (Alerta – PM Pinheiros – 3º quadrimestre/2016).
Em seguida, no âmbito do Ministério Público de Contas,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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foi confeccionado o Parecer 6548/2017-1 anuindo com a
proposta contida na ITI 174/2017-2.
Após o encaminhamento dos autos ao Relator, foi constatada a protocolização (Protocolo 18194/2017-8) de
defesa/justiﬁcativa subscrita pelo Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA, sendo solicitada a juntada da referida peça ao
presente feito e a remessa a esta Unidade Técnica para
manifestação.
Por meio da documentação protocolizada nesta Corte de
Contas, o Prefeito do Município de Pinheiros informou
que, no que se refere às providências adotadas pelo gestor do Executivo daquele município no 1º quadrimestre
do exercício de 2016 e nos dois seguintes, demandadas
por meio dos Termos de Notiﬁcação expedidos no curso
dos presentes autos, foram localizados nos arquivos do
jurisdicionado os documentos abaixo descritos:
Decreto Municipal nº 1561/2016, datado de 30/06/2016,
estipulando medidas para redução de gastos com pessoal, dentre elas a proibição de pagamento de restituições
ou verbas retroativas, proibição de contratação de hora-extra, extensões de carga horária, concessão de gratiﬁcações e concessão de adicionais de insalubridade e noturno;
Diversas portarias de exoneração publicadas entre
01/06/2016 a 30/11/2016, somando 67 (sessenta e sete) exonerações de servidores;
Obs.: Integraram a documentação juntada aos autos as
cópias das portarias mencionadas pelo responsável.
3. DO ENCAMINHAMENTO
Face ao exposto, encaminhamos o presente feito à consideração superior sugerindo:
a) que sejam consideradas cumpridas as determinações

deste Tribunal, dirigidas ao Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA, relacionadas ao envio de informações e documentos demonstrando as providências e medidas saneadoras adotadas pelo Executivo Municipal de Pinheiros para
dar cumprimento às determinações constantes da Decisão Primeira Câmara 3151/2016-9;
b) a aplicação, ao Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO, de
multa prevista no art. 135, inc. IV e § 1º da Lei Complementar 621/2012, em razão do não atendimento às decisões desta Corte de Contas relativas a remessa de informações.
Sugere-se, ainda, que os presentes autos sejam arquivados após esgotados os procedimentos relativos à referida multa, ressaltando que o cumprimento dos limites de
gastos com pessoal da Prefeitura Municipal de Pinheiros,
no exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. ANTÕNIO CARLOS MACHADO, será objeto de apuração e análise em sede de prestação de contas anual do referido
exercício, encaminhada a este Tribunal.

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM 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 CONSIDERAR cumpridas as determinações deste
Tribunal, dirigidas ao Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA, relacionadas ao envio de informações e documentos demonstrando as providências e medidas saneadoras adotadas pelo Executivo Municipal de Pinheiros em atendimento às determinações constantes da Decisão Primeira
Câmara 3151/2016-9;
1.2 APLICAR, multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr.
ANTONIO CARLOS MACHADO, com fulcro no art. 135,
inc. IV e § 1º da Lei Complementar 621/2012 e art. 389,
inciso IV da RITCEES em razão do não atendimento às decisões desta Corte de Contas relativas à remessa de informações.

CARLOS ALBERTO SARLO WILKEN JÚNIOR

1.3 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.

Auditor de Controle Externo

2. Unânime.

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 minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.

3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Vitória/ES, 16 de maio de 2018.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Relator

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1178/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03256/2017-8

CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓR
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual Fundo Especial do Poder Judiciário (FUNEPJ), referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Annibal de Rezende Lima e Marcelo Tavares de Albuquerque.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 727/2017
e a Instrução Técnica Inicial 1174/2017, com sugestão
de citação dos responsáveis para apresentação de razões
de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
1569/2017.
Devidamente citados, os responsáveis anexaram aos autos suas justiﬁcativas.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2027/2018, opinando pela regularidade com ressalva das contas anuais.

UG: FUNEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Especial Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas 3686/2018).

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2 FUNDAMENTAÇÃO

Responsável: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, MARCELO TAVARES DE ALBUQUERQUE

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.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016
– FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO (FUNEPJ) –
ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE –

Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técniwww.tce.es.gov.br

ca e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2027/2018, abaixo transcrita:
“[...]
2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMOS DE CITAÇÃO NS. 01868/2017-8
e 01869/2017-2
2.1
PRELIMINAR – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO
(PROTOCOLO N. 00838/2018-3)
Sendo citado, quanto aos itens 6.2 e 6.3 do
RTC nº 727/2017-4, o Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima pretende sua exclusão do polo passivo de
tais demandas:
De fato, da redação original do referido art. 6º, caput e
§1º, depreende-se que até o exercício de 2015, a gestão do fundo cabia ao Presidente do Tribunal de Justiça:
Art. 6º O Fundo Especial do Poder Judiciário terá escrituração contábil própria, atendidas as legislações federal e estadual e às normas emanadas do Tribunal de Contas do Estado.
§ 1º O Presidente do Tribunal de Justiça será o gestor do
Fundo Especial, delegando a execução à Diretoria Judiciária Econômica, Financeira e Contábil e à Assessoria Econômica do Tribunal de Justiça.
§ 2º A Prestação de Contas de aplicação ﬁnanceira do
Fundo Especial será feita pelos setores acima, sendo
consolidada a deste Poder. (grifo nosso)
Nesse contexto, não se veriﬁcam elementos objetivos
que sustentem a responsabilização do Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima quanto aos indicativos de
irregularidades a serem analisados.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Portanto, diante do exposto, sugere-se que seja acolhida a preliminar.
2.2 Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis (ITI 1174/2017-4
C/C item 6.2 DO RTC 727/2017-4).
Base legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
Responsável: Marcelo Tavares de Albuquerque (Secretário-geral)

de 2016, uma divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis no total de
R$ 12.977.145,77, conforme a Tabela 07.

não localizados, foi trazida a seguinte argumentação:

A esse respeito, foi igualmente apresentada Nota Explicativa constante do arquivo RESMOV:

A origem e composição da inconsistência está sendo
apurada, portanto, no momento, não é possível veriﬁcar se houve eventual extravio de bens, para identiﬁcação dos responsáveis.

Obs.: A divergência na conta 1.2.3.1.1.09.99 no valor de
R$ 12.977.145,77 são de sobras patrimoniais de bens
ainda não identiﬁcados pelo inventário, que serão levantados e avaliados oportunamente.

Vale, também, reproduzir o conteúdo do referido Adendo I:

Afora o transcrito, não foi apresentado nenhum documento, relatório ou levantamento que evidenciem a
conclusão desses trabalhos.

A diferença apurada na PCA 2016 no valor total de R$
12.977.145,77 foi reduzida, até esta data, para R$
9.465.468,25 (valor fornecido pela Coordenadoria de
Contabilidade, com base no SIGEFES) e o saldo remanescente será regularizado através das seguintes ações:

Nesse contexto, ainda que a diferença tenha-se retraído
entre os exercícios de 2015 e 2016, restam 18,42% dos
bens patrimoniais móveis do Tribunal de Justiça, contabilizados no FUNEPJ, sem identiﬁcação ou localização conhecidas.

Como se vê, ainda que seja mencionada uma redução de
R$ 3.511.677,52 (R$ 12.977.145,77 – R$ 9.465.468,25)
em 2017, esses bens móveis não foram identiﬁcados, como também não ﬁcou esclarecido se foram localizados e
reincorporados ou baixados em função de extravio.

Dessa forma o Tribunal de Contas procurou, junto ao auditado e por via de e-mail (Apêndice Único), informações
complementares quanto aos itens, ‘a priori’, tidos como
indícios de irregularidades, de números 6.2 e 6.4, e, com
fulcro no artigo 188, § 1º, do Regimento Interno desse
Tribunal (Resolução TC-261/2013), solicitou os esclarecimentos pertinentes.

Quanto ao saldo remanescente de R$ 9.465.468,25,
além de não ter sido evidenciada sua composição, o Tribunal de Justiça declara não ser possível determinar se
houve o seu extravio.

- Conta 1.2.3.1.1.09.99 – O saldo de R$ 20.327.648,79
são de sobras patrimoniais de bens ainda não identiﬁcados pelo inventário de 2015 que serão levantados, avaliados e ajustados em 2016.

Assim, em resposta à referida solicitação, o Tribunal de
Justiça encaminhou ao Tribunal de Contas, em caráter
complementar, através do e-mail de procedência da sua
Coordenadoria de Contabilidade, de 18/09/2017 (Anexo
1), esclarecimentos acompanhados de documentos que
foram gravados no diretório próprio desta SecexGoverno.

Merece, contudo, destaque a relevância dos valores contabilizados sem correspondência nos registros físicos,
bem como o tempo decorrido sem que se providencie
a sua devida apuração, tornando cada vez menores as
chances de identiﬁcação dos responsáveis, elevando sobremaneira o risco de danos ao erário.

Contudo, foi observada no encerramento do exercício

Especiﬁcamente quando aos bens patrimoniais móveis

Conduta: Não comprovou que os registros contábeis são
coincidentes com o inventário de bens patrimoniais móveis na Prestação de Contas do exercício de 2016.
Nexo: Sua conduta não atende à Lei 4.320/64, além de
ferir os princípios da transparência e oportunidade, podendo causar prejuízo à Administração Pública.
Culpabilidade: Era exigível que o referido inventário fosse coincidente com os registros contábeis.
De acordo com o item 6.2 Relatório Técnico Contábil RTC
727/2017-4,
Por ocasião da análise da PCA do FUNEPJ referente ao
exercício de 2015, Conforme Relatório Técnico Contábil
355/2016 (Processo TC 2088/2016), quando inicialmente detectada uma divergência de R$ 19.966.428,76, entre registros físicos e contábeis relativos aos seus bens
móveis, o FUNEPJ se comprometeu a promover a apuração e consequentes ajustes no decorrer do exercício
de 2016:

www.tce.es.gov.br

Diante desse quadro, o Tribunal de Justiça apresenta um
Plano de Ação com expectativa de identiﬁcação/localização desses bens no encerramento do exercício de 2018.

Em que pese a publicação da Portaria STN 548 e da Instrução Normativa TC 36, de 23 de fevereiro de 2016, caSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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be destacar que as mesmas tratam da adoção de novos procedimentos contábeis relativos à classiﬁcação,
bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob uma
mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei 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 patrimo-

nial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês).
(grifo nosso)
Como se vê, tanto a Portaria STN 548/2015, quando a Instrução Normativa TC 36/2016, 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 móveis, já reconhecidos e registrados na contabilidade, no
total de R$ 12.977.145,77. A situação destes deverá estar
devidamente regularizada e evidenciada.
Esse entendimento guarda consonância com o princípio
contábil da OPORTUNIDADE, consubstanciado na Resolução CFC 750/93, com nova redação dada pela Resolução CFC 1.282/2010:
Nota: Redação dada pela Resolução CFC nº 1.282/2010
Art. 6º O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas.
Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade
na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a conﬁabilidade da informação. (Redação dada pela Resolução
CFC nº. 1.282/10).
Esse princípio tem como efeito o controle da informação
contábil, que demanda a identiﬁcação de todos os fatos
que afetam o patrimônio, bem como de seus itens comwww.tce.es.gov.br

ponentes (quantitativos, qualitativos e temporais), através do seu registro imediato e completo.
Portanto, faz-se necessário que os gestores responsáveis providenciem e demonstrem a apuração da origem
e composição dessa inconsistência, a sua regularização,
bem como, em caso de extravio, a apuração dos responsáveis pelo seu surgimento, ou ainda, na sua impossibilidade, que sejam então responsabilizados os agentes que
deixaram de realizar tal apuração no momento oportuno, reduzindo as chances de a Administração Pública reaver esses valores.
JUSTIFICATIVAS
00838/2018-3)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Quanto à ausência de comprovação dos saldos contábeis
relativos aos Bens Patrimoniais o defendente apresentou
a seguinte justiﬁcativa:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme justiﬁcativas transcritas, o responsável ilustra o
contexto em que estão sendo realizados os levantamentos, para conciliação entre registros físicos e contábeis relativos aos Bens Patrimoniais Móveis, dando destaque à
complexidade dos trabalhos envolvidos, bem como à escassez de recursos humanos enfrentada desde gestões
anteriores.
Segue reaﬁrmando os avanços obtidos com a identiﬁcação de bens no total de R$ 3.511.677,52, entre janeiro
e julho de 2017, e de R$ 634.844,95, entre agosto e novembro de 2017, conforme relatórios de conciliação:
Tendo sido apontada a ausência dos respectivos registros
analíticos, foram apresentadas relações com indicação
de número de patrimônio, descrição, localização, processo, situação, valor histórico, conforme Adendos II e III.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Ainda assim, da divergência inicialmente detectada, resta um saldo contábil de R$ 8.830.623,30 (12.977.145,77 3.511.677,52 - 634.844,95), relativo a bens patrimoniais
móveis, cuja composição e paradeiro não se conhecem.
Com vista à sua completa regularização, foi atualizado
o “Plano de Ação do TJ/ES”, relacionando as seguintes
ações propostas:
Autuação do processo n. 2017.00.896.542 para ajustes
contábeis, que atualmente está em análise na Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria de Finanças;
Autuação do processo n. 2017.01.450.201 visando execução do novo inventário presencial, enviado para a Secretaria Geral designar os servidores que integrarão a
Comissão Temporária de Inventário do PJES;
Diligências por e-mail visando identiﬁcar as unidades judiciárias que possuem obras de artes para discriminação
e registro fotográﬁco no inventário de 2018;
“Sistema de Patrimônio On Line” implantado em 9 das
69 Comarcas e em vários setores do Tribunal de Justiça;
Processos de baixa patrimonial em autuação, para destinação dos bens inservíveis do Ciclo 2017 de avaliações; e
Diligências internas em execução para identiﬁcação de
processo com pendências visando conciliação dos bens
para baixa patrimonial e contábil dos valores.
Contudo, conforme cronograma de execução, a conclusão de tais medidas está prevista para dezembro de
2018, não tendo, ainda, produzido seus efeitos.
Vale enfatizar que, tanto a Portaria STN 548/2015, quando a Instrução Normativa TC 36/2016, 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.

Responsável: Marcelo Tavares de Albuquerque (Secretário-geral)

Não amparam, consequentemente, a situação daqueles
bens móveis, já reconhecidos e registrados na contabilidade, no total de R$ 8.830.623,30. A situação destes deveria estar devidamente regularizada e evidenciada.

Conduta:
Não justiﬁcou a baixa de bens patrimoniais móveis declarados inservíveis sem a transferência
para a SEGER ou instauração de sindicância, em caso de
extravio, como também não demonstrou analiticamente
sua composição e características.

Portanto, uma vez que não ﬁcou evidenciada a origem
e composição da totalidade da divergência incialmente
apurada entre registros físicos e contábeis relativos aos
bens patrimoniais móveis, sugere-se que seja considerado 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 o extravio
dos bens em questão, o que, nessa última hipótese, se
traduziria em prejuízo ao erário.
Logo, também sugerimos determinar ao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que tome as medidas necessárias para localização da totalidade desses bens patrimoniais móveis, bem como para regularização dos seus registros físicos e contábeis; ou 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.
2.3
Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens móveis, sem documentação de suporte. (ITI 1174/2017-4
C/C item 6.3 DO RTC 727/2017-4).
Base legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
www.tce.es.gov.br

Nexo: Sua conduta não atende à Lei 4.320/64, fere o
princípio da transparência além de poder causar prejuízo à Administração Pública.
Culpabilidade: Era exigível que fossem transferidos
para o depósito de inservíveis da SEGER para que recebessem o devido tratamento ou que fosse instaurada
sindicância, em caso de extravio, para apuração dos responsáveis.
De acordo com o item 6.3 Relatório Técnico Contábil RTC
727/2017-4,
Foram identiﬁcadas, nas contas contábeis ns. 363110101
- PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS e 363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS, baixas de bens patrimoniais móveis totalizando R$ 1.967.384,76.
Contudo, uma vez que não foram apresentadas cópias
dos respectivos processos, não se tem elementos suﬁcientes identiﬁcação dos bens baixados, nem para veriﬁcação das meditas tomadas para identiﬁcação daqueles
que porventura tenham dado causa ao dano ocorrido.
Sendo assim, faz-se necessário que os gestores responsáveis evidenciem a composição do saldo baixado, além
de demonstrar tais medidas, podendo inclusive encaminhar cópias dos processos administrativos correspondentes.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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JUSTIFICATIVAS
00838/2018-3)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante
da
inconsistência
da,
o
defendente
apresentou
justiﬁcativa:

a

N.

apontaseguinte

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, tendo o presente item apontado a
baixa de bens móveis por perdas involuntárias, o justiﬁcante aﬁrma corresponderem a 3.818 (três mil, oitocentos e dezoito) bens de informática classiﬁcados como irrecuperáveis, além de veículos 11 (onze) veículos dados
como parte de pagamento de novos veículos adquiridos.
Sendo apresentada cópia do processo n. 2015.00.780.684,
veriﬁca-se às suas ﬂs. 723/761 o Termo de Entrega de
Bens – Transferência para o Depósito de Inservíveis da
SEGER, com base no Laudo de Avaliação de Bens Inservíveis da Comissão para Avaliação de Bens Móveis do Poder Judiciário, de ﬂs. 4/64, que os declarou irrecuperáveis.
Consequentemente, deu-se a correspondente baixa
através da Nota Patrimonial n. 2016NP00379:
Sendo
apresentada
cópia
do
processo
n.
2013.01.217.312,
correspondente
à
aquisição
de
15
veículos
novos
para a frota do TJ/ES através do Pregão
Eletrônico
n.
088/2014,
veriﬁca-se
que
forma
dados
como
forma
de
pagamento 11 veículos Toyota Corolla XEI 1.8 constantes
do “Termo de Entrega Deﬁnitiva” à sua ﬂ. 474.
Em função disso, deu-se a correspondente baixa através
da Nota Patrimonial n. 2016NP00379:
Assim, uma vez que ﬁco esclarecida a origem e compo-

sição das baixas inicialmente detectadas, sugere-se que
seja considerado saneado o indicativo de irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Fundo Especial do Poder Judiciário (FUNEPJ), relativa ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Desembargador Annibal de Rezende Lima e Marcelo Tavares de Albuquerque.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.2
Divergência entre registros físicos e contábeis
relativos aos bens patrimoniais móveis (ITI 1174/20174 C/C ITEM 6.2 DO RTC 727/2017-4).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que:
a Prestação de Contas sob a responsabilidade do Sr. Marcelo Tavares de Albuquerque, relativamente ao exercício de 2016, seja julgada REGULAR COM RESSALVA com
base no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012,
em face da manutenção da irregularidade e 2.2 desta
instrução;
que seja extinto o processo sem resolução do mérito em
relação ao Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, por ilegitimidade da parte, com fulcro nos artigos 70
da LC nº. 621/12 e e 267, VI, do Código de Processo Civil.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual Ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que as medidas necessárias para localização da
totalidade dos bens patrimoniais móveis registrados no
FUNEPJ, bem como para regularização dos seus registros
físicos e contábeis; ou em caso de extravio, providencie
www.tce.es.gov.br

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.
Vitória – E.S., 04 de junho de 2018.
[...]”
Em que pese o exposto, cabe ressaltar que, no que se refere aos procedimentos contábeis e patrimoniais, ocorreram, a partir de 2014, alterações na legislação vigente
que regulamentaram os prazos-limites para preparação
de sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis.
De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de
2013, o Estado e 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, na qual
restou conﬁgurado que os municípios teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras providências
de implantação e obrigatoriedade dos registros contábeis, e com relação aos bens móveis, imóveis e infraestrutura> O Anexo Único da IN TC 036 dispõe para o caso
de órgãos estaduais:
Tabela
Face ao permissivo legal acima exposto, proponho o
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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afastamento do indicativo de irregularidade com recomendação à atual gestão para que, nas futuras prestações de contas, reconheça os bens imóveis existentes e
encaminhe inventário físico dos mesmos.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo do entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a
sua consideração.

necessárias para localização da totalidade dos bens patrimoniais móveis registrados no FUNEPJ, bem como para regularização dos seus registros físicos e contábeis; ou
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, devendo comunicar o fato ao Tribunal de
Contas;

ACÓRDÃO TC- 1179/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05533/2017-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PROGE - Procuradoria Geral do Município de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1.5. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.

Responsável: AMERICO SOARES MIGNONE, FRANCISCO
CARDOSO DE ALMEIDA NETTO

Relator

2. Unânime.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2016
– CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO
– ARQUIVAR.

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. ACOLHER A PRELIMINAR para afastar a responsabilização do Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima quanto aos indicativos de irregularidades aqui analisados;
1.2. JULGAR REGULARES as contas do senhor Marcelo
Tavares de Albuquerque frente ao Fundo Especial do Poder Judiciário (FUNEPJ) 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;
1.3. EXTINGUIR o processo sem resolução do mérito em
relação ao Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima,
por ilegitimidade da parte, com fulcro nos artigos 70 da
LC nº. 621/12 e 267, inc.VI do Código de Processo Civil;
1.4. RECOMENDAR ao atual gestor, que adote medidas

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Procuradoria Geral do Município de Aracruz, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Américo Soares Mignone.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 762/2017 e
a Instrução Técnica Inicial 1288/2017, com sugestão de
citação dos senhores Américo Soares Mignone e Francisco Cardoso de Almeida Netto para apresentação de
razões de defesa das supostas irregularidades abaixo
elencadas, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
1436/2017.
Tabela
Devidamente citados, os responsáveis anexaram aos autos suas justiﬁcativas.
Foram os autos encaminhados Núcleo de Controle ExSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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terno de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2491/2018, opinando pela regularidade das contas do senhor Américo Soares Mignone com recomendação.
No mesmo entendimento o Parecer do Ministério Público de Contas 2031/2018, em manifestação da lavra do
Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
A Instrução Técnica Conclusiva 2491/2018 analisa os indicativos de irregularidades nos seguintes termos:
“[...]
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Nos termos do referido RTC, foram apontados na conclusão o seguinte achado de irregularidade:
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto aos achados detectados, conforme propostas
de encaminhamento sugeridas a seguir:
Tabela
2.1 Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras (item
3.2.1 do RTC)
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88
O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como
demonstrado a seguir:

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 1) Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05533/2017-9 - 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 2) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05533/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016
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. 201503-X, Banestes, ag. 0111,
n. 25297755 e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, n.
000600000658-3, 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.
www.tce.es.gov.br

Diante da divergência apontada no RTC, os responsáveis foram citados para apresentarem os extratos bancários das contas correntes e daqueles referentes as aplicações. Os responsáveis, em suas defesas, apresentaram
a justiﬁcativa (551/2018 e 582/2018 sistemas etcees) e
a peça complementar (7374/2018 sistemas etcees) para análise.
Foram apresentadas as justiﬁcativas pelo Sr. Américo Soares Mignone, responsável pela gestão em 2016:
Embora o Município de Aracruz se organize sobre o modelo de gestão desconcentrada, estabelecido pela Lei
Municipal n° 3.337/2010, é necessário observar que a
desconcentração operada por essa norma não permeou
sobre atividades especíﬁcas, comuns à totalidade dos órgãos municipais e/ou incompatível com a natureza de alguns deles. Nesses casos, a legislação municipal alocou
as atribuições de forma concentrada sob a competência
de órgãos com expertise e estrutura adequadas para realizá-las.
A propósito, o artigo 1 O da Lei de Desconcentração Administrativa de Aracruz estabelece o seguinte:
Art. 1 O. A Secretaria Municipal de Finanças centralizará a gestão orçamentária, contábil, ﬁnanceira e patrimonial do município, promovendo todos os atos pertinentes previstos na Lei Federal n°. 4.320/64, Lei Complementar n°. 101/2000 e demais normas e instruções baixadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de
Contas do Estado e demais órgãos competentes, ﬁcando ainda responsável pela emissão de empenhos e ordens de pagamento, conforme solicitado pelos ordenadores de despesa.
Foi nesse sentido que, observando a desconcentração
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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da Lei 3.3 3 7/201 O, a estruturação e divisão administrativa do Poder Executivo de Aracruz, estabelecidas pela Lei Municipal n° 3.652/2013, respeitou a especiﬁcidade e natureza das atribuições a serem exercidas por cada
Órgão, reservando à Secretaria Municipal de Finanças a
obrigação de realizar gestão contábil das demais estruturas da Administração Municipal Direta.
Para que não reste dúvida, vale transcrever os incisos
VIII, XII, XVII, XIX e XX, do artigo 22 da Lei Municipal no
3.652/2013:

inerentes à sua natureza, ou seja, de ordem essencialmente jurídica. Senão, vejamos o seu artigo 3°:

entidade ou Secretaria;

Art. 3° A Procuradoria Geral do Município, diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo, tem as seguintes competências fundamentais:

No que diz respeito especiﬁcamente às competências
próprias do cargo de Procurador Geral do Município, o
artigo 6° da Lei 3.334/2010, estabelece o seguinte:

I - representar judicial e extrajudicialmente o Município,
suas autarquias e fundações públicas, exercendo privativamente a sua consultoria e assessoramento jurídico;
11 - promover privativamente a cobrança judicial da dívida do Município, de suas autarquias e fundações;

Art. 22. A Secretaria de Finanças de Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:

IIl - representar a Fazenda Pública junto ao Conselho de
Recursos Fiscais;

VIII - conceber, implantar e gerir o sistema de administração ﬁnanceira;

IV - dirigir e controlar os serviços jurídicos das autarquias
e das fundações públicas, na forma deﬁnida em regulamento expedido pelo Chefe do Poder Executivo;

XII - promover o controle dos recebimentos e dos pagamentos, bem como a movimentação do dinheiro e de
outros valores;
XVII - coordenar as atividades de classiﬁcação, registro,
controle e análise dos atos e fatos de natureza ﬁnanceira, de origem orçamentária ou extraordinária com repercussões sobre o patrimônio do Município, de pagamentos e recebimentos, da
guarda de valores imobiliários e do controle do caixa municipal;
XIX - coordenar as atividades contábeis em geral, bem
como o registro, o acompanhamento e o controle contábil da administração orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial;
XX - elaborar balancetes mensais e o balanço geral;
De outro lado, a Lei Municipal n° 3.334/2010 reservou à
Procuradoria de Aracruz a competência para os assuntos

V - promover medidas administrativas e judiciais para
proteção dos bens e patrimônio do Município e de seu
meio ambiente;
VI - apreciar, por determinação do Prefeito Municipal ou
do Procurador Geral, a legalidade e moralidade dos atos
dos agentes da Administração Municipal, direta, autárquica e fundacional, cabendo-lhe propor, quando se ﬁzerem necessárias, as ações judiciais competentes;
VII - examinar e aprovar previamente as minutas dos editais de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e
quaisquer outros instrumentos em que haja um acordo
de vontades para formação de vínculo brigacional, oneroso ou não, qualquer que seja a denominação dada aos
mesmos, celebrados por quaisquer órgãos ou entidades
integrantes da Administração do Município, inclusive
seus aditamentos, sob pena responsabilidade administrativa, civil e criminal do dirigente do respectivo órgão,
www.tce.es.gov.br

[]

Art. 6°. São atribuições, responsabilidades e prerrogativas do Procurador Geral do Município:
I - aquelas genericamente conferidas aos Secretários
Municipais;
II - exercer a direção superior da Procuradoria Geral do
Município, dirigindo e coordenando suas atividades e
orientando-lhe a atuação;
[]
Como se vê, o sistema de desconcentração administrativa de Aracruz está pautado nos princípios da legalidade,
instrumentalidade, razoabilidade e eﬁciência, visto que
atribui aos órgãos municipais competências e responsabilidades próprias à suas naturezas e congrega em Secretarias especíﬁcas o exercício de atividades comuns a toda a Administração, estruturando-as para tanto.
É assim que, por exemplo, a Secretaria Municipal de Suprimentos de Aracruz foi instituída com a atribuição especíﬁca de concentrar os processos licitatórios e a gestão de bens patrimoniais da Administração como um todo. Tanto isso é verdade que se fossem pulverizadas tais
atividades em cada órgão da Administração Municipal a
Secretaria de Suprimentos consequentemente deixaria
de existir por esvaziamento de suas atribuições.
Também faz prova nesse sentido o fato de que outras estruturas do Poder Executivo de Aracruz, cujas atribuições
correspondem à natureza do órgão, como é o caso ProSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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curadoria do Município, não são dotadas de equipamento material, humano e orçamentário para realizar a administração das atividades que não lhe são próprias. Por
essa razão, os equipamentos, recursos ﬁnanceiros e servidores públicos indispensáveis ao registro contábil de
suas operações, por exemplo, estão alocados, na Secretaria Municipal de Finanças, e não na Procuradoria do
Município, justamente porque é aquela Pasta do Executivo que detém tais atribuições.
Nesse sentido não possui razão a indicação de responsabilidade do peticionante, então Procurador Geral de
Aracruz no exercício de 2016, haja vista que a atividades
entendidas pela área técnica do Tribunal de Contas como ausentes são atribuídas pela legislação municipal a
órgão da Administração que não a Procuradoria, isto é,
precisamente, à Secretaria Municipal de Finanças.
3 - DA SUPOSTA IRREGULARIDADE APONTADA NO ITEM
3.2.1. DO RELATÓRIO TÉCNICO
No Item 3.2.1 do Relatório Técnico 00726/2017-1, a área
técnica desse Tribunal de Contas aponta como suposta
irregularidade a existência de “inconsistência entre os
registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades ﬁnanceiras”, pelo fato de que “não foram apresentados extratos bancários relativos às aplicações vinculadas
às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829, n 201503X, Banestes, ag. 0111, n. 25297755 e Caixa Econômica
Federal. ag. 112, 000600000658-3, exibindo o saldo em
3111212016”.
Diante disso, considerando que a gestão das contas bancárias alusivas à Procuradoria do Município competia legalmente à Secretaria Municipal de Finanças, conforme
já demonstrado, o peticionante, visando atender ao Termo de Citação n° 02366/2017, contatou a aludida Secre-

taria solicitando-lhe um posicionamento sobre a questão.
Em resposta, foi esclarecido 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
Secretarias de Educação, Saúde e Ação Social, que possuem receitas especiﬁcas e, portanto contabilizadas em
suas próprias estruturas. As demais Secretarias, no que
se inclui a Procuradoria do Município, por não possuírem receitas, recebem repasse extraorçamentário da Secretaria de Finanças, os quais são contabilizados na conta 4.5.1.1.2.02.00.000 (Repasse Recebido) no montante
suﬁciente para arcar com suas respectivas despesas. Assim, as contas bancárias dessas UG’s não possuem Aplicações Financeiras.
Nestes termos, resta esclarecida a questão pontuada pela área técnica no Item 3 .2.1 do Relatório n°
000726/2017-1, conﬁrmando-se a inexistência de irregularidade e, consequentemente, a ausência de responsabilidade o peticionante nesse sentido.

1.1 DO ITEM 3.2.1 - INCONSISTÊNCIA ENTRE OS REGISTROS CONTÁBEIS E BANCÁRIOS RELATIVOS ÀS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Identiﬁcou a auditoria através da conciliação entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis, referente ao encerramento do exercício 2016, que não foram apresentados os extratos bancários relativos às aplicações vinculadas às contas correntes Banco do Brasil,
ag. 829, n.201503-X, Banestes, ag. 0111, n. 25297755 e
Caixa Econômica Federal, ag. 1112, n. 00600000658-3,
exibindo o saldo em 31/12/2016. Assim, pede a apresentação dos extratos bancários faltantes, ainda que o saldo
seja igual a R$ 0,00.
Pois bem. Primeiramente, conveniente ressaltar que por
meio da Lei Municipal nº. 3.337, de 25 de agosto de 201
O, procedeu-se à desconcentração administrativa da Administração Direita do Poder Executivo Municipal de Aracruz, conforme podemos veriﬁcar da redação do art. 2°,
§1°, da referida lei:

De acordo com as alegações do Sr. Francisco Cardoso de
Almeida Netto, responsável pelo encaminhamento das
contas:

Art. 2°. Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Aracruz, com atribuição de competência às Unidades Orçamentárias para
produção de atos e distribuição de decisões e execuções
administrativas.

O responsável, na qualidade de Procurador-Geral do Município de Aracruz a partir de 1° de janeiro de 2017, ﬁcou, por força de lei, responsável pelo envio da Prestação de Contas Anual de 2016, que teve como ordenar de
i despesa o então ocupante daquele cargo, Dr. Américo
Soares Mignone, o que foi feito no prazo legal. Contudo,
o Relatório Técnico 726/2017-1 considerou a necessidade de citação do responsável para apresentar justiﬁcativas quanto aos itens 3.2.1 e 3.3.1

Ocorre que, apesar de ter ocorrido a Desconcentração
Administrativa em 01/01/2015, as receitas estão sendo recebidas e contabilizadas na Secretaria de Finanças,
com exceção das secretarias de Educação, Saúde e Ação
Social, que possuem receitas especiﬁcas e, portanto contabilizadas nas mesmas. Assim, à exceção dessas secretarias citadas, as demais secretarias recebem repasse
extraorçamentário da Secretaria de Finanças, contabilizados na conta 4.5.1.1.2.02.00.000 (Repasse Recebido)

www.tce.es.gov.br
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no montante suﬁciente para arcar com suas respectivas
despesas.

me já fora declarado no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades (TVDISP).

Assim, as contas bancárias da UG Procuradoria Geral
não possuem Aplicações Financeiras, estando todas elas
à cargo da Secretaria de Finança. Por ﬁm, apenas a título
de lembrança, apesar da desconcentração administrativa, cabe à Secretaria de Finanças a elaboração dos relatórios e apresentação de informações que não seja a atividade ﬁm da secretaria.

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.

Assim, o ordenador, ora responsável, delega essa função
à equipe da Secretaria de Finanças, não possuindo mecanismos de refutar, contestar ou divergir das demonstrações e informações contábeis elaboradas para ﬁns de
prestação de contas. Além disso, a pouca quantidade de
servidores designados para atuar nas prestações de contas dos gestores, apesar do reconhecido esforço desses
proﬁssionais em prestar o melhor serviço possível, acaba por sujeita-los a erros, lançando informações equivocadas, sem qualquer intuito de burla, fraude ou má-fé na
elaboração das prestações de contas.

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).

Em síntese alegam os citados que, nos termos da legislação que estabeleceu a desconcentração municipal, a
gestão contábil e ﬁnanceira ﬁcou a cargo da Secretaria
Municipal de Finanças, a quem competia encaminhar os
documentos contábeis integrantes da PCA de cada secretaria.

Assim, uma vez que o Controle Interno não recebeu a
PCA em tempo hábil para sua apreciação, não obteve
elementos suﬁcientes para atestar se, no exercício em
análise, o ordenador de despesas observou a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Entretanto, visando esclarecer o fato da suposta ausência de extratos bancários das contas de aplicação ﬁnanceiras, foi consultada a Secretaria de Finanças que informou que as contas pertencentes à Procuradoria Geral do
Município não possuíam aplicações ﬁnanceiras correlacionadas, servindo apenas para os repasses dos valores
a serem aplicados nas despesas da Procuradoria, confor-

De acordo com as justiﬁcativas apresentadas pelo Sr.
Américo Soares Mignone, responsável pela gestão em
2016:

Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
Assim descreve o Relatório Técnico Contábil (RTC):
O Relatório de Controle Interno (arquivo “RELUCI”), exigido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as seguintes
informações:

Mais uma vez vale registrar, desde logo, que a suposta
irregularidade descrita no Item 3.3.1, não se relaciona
com o peticionante enquanto Procurador Geral de Aracruz no exercício de 2016, seja porque este cumpriu com
www.tce.es.gov.br

todas as suas obrigações funcionais quando na ocupação
do cargo, inclusive encaminhando à Controladoria Geral
do Município, ainda em 2016, o Relatório de Gestão da
Procuradoria alusivo àquele exercício, seja porque a providência de encaminhamento da PCA à Secretaria Municipal de Finanças.
Conforme, comprova a cópia que segue em anexo, no
dia 28/12/2016, antes de deixar o cargo de Procurador
Geral de Aracruz, o que se deu em 31 de dezembro daquele ano, o peticionante encaminhou à Controladoria
do Município, através do Memorando no 509/2016/GAB-PROGE, o Relatório de Gestão da Procuradoria alusivo
ao exercício ﬁnanceiro de 2016, o qual continha todas as
informações e documentos que competia ao então gestor apresentar ao órgão de controle municipal para posterior encaminhamento a esse Tribunal de Contas. Assim
agindo o peticionante cumpriu todo o encargo que lhe
era atribuído, não lhe cabendo qualquer responsabilidade sobre providência que deveria ocorrer em momento
posterior, especialmente quando o gestor da Procuradoria já era outro.
Para dissipar qualquer dúvida sobre a ausência de relação da suposta irregularidade com a atuação do peticionante, é oportuno transcrever o artigo 8° da Instrução
Normativa SCI 004/2012 - versão 1.2, que regulamenta
a emissão do Relatório e do Parecer Conclusivo da Controladoria Geral do Município sobre as PCA’s no âmbito
do Poder Executivo do Município de Aracruz. Vejamos:
Art. 8°. A Controladoria Geral do Município receberá as
Prestações de Contas anuais individualizadas de todos os
ordenadores de despesas municipais, bem como a consolidada geral do município, elaboradas pela Secretaria
Municipal de Finanças, respeitando-se o prazo limite de
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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35 (trinta e cinco) dias após o encerramento do exercício anterior.
Não bastasse a letra expressa da norma transcrita, o próprio Relatório de Controle Interno (arquivo “RELUCI”)
transcrito e utilizado como fundamento no Item 3.3.1
do Relatório Técnico 00726/2017-1, conﬁrma a ausência
de obrigação/responsabilidade do peticionante sobre tal
suposta irregularidade, quando registra que a não apresentação da PCA se deu fora do prazo do artigo 8° da INSCI 004/2012 e em descumprimento à solicitação contida no Memorando CGM n. 042/2017, protocolado em
02/03/2017, ou seja, tudo quando o peticionante já não
ocupava o cargo de Procurador Geral de Aracruz.
Deste modo, não deve ser atribuída ao peticionante
qualquer responsabilidade pelas eventuais irregularidades descritas nos Itens 3.2.1 e 3.3.1 do Relatório Técnico em referência, muito menos com repercussão sobre
suas contas relativas ao exercício em julgamento. Em último caso, a responsabilidade das supostas irregularidades deve ser atribuída a quem legalmente tinha o dever
de realizá-la, isto é, a Secretaria Municipal de Finanças
de Aracruz.
O que se defende nesta manifestação justamente que
se aplique no caso em apreciação a essência do modelo de desconcentração vigente na Administração Municipal de Aracruz, a qual atribui a responsabilidade de gestão àquele com competência legal para a atividade correspondente
De acordo com as alegações do Sr. Francisco Cardoso de
Almeida Netto, responsável pelo encaminhamento das
contas:
Informamos que em função da desconcentração admi-

nistrativa, o município de Aracruz possui 20 (vinte) unidades gestoras e não dispõe de proﬁssionais (contadores) suﬁcientes para atender o artigo 8° da Instrução
Normativa SCI n. 04/2012, que estipula prazo de 05/02
para entrega das PCA’s à Controladoria deste município.
Assim, ainda que o quadro atual de servidores (contadores) seja insuﬁciente, esses proﬁssionais não poupam esforços para cumprir demanda do TCE em relação às prestações de contas.
Argumentou à defesa, 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 outras unidades gestoras desse município.
O parecer do controle interno foi emitido com abstenção de opinião em relação às demonstrações contábeis
sob a alegação de não as ter recebido no prazo estabelecido em Portaria Normativa 004/2012 o que prejudicou
a análise. O responsável pela gestão alega que se afastou
da Procuradoria e, 28/12/2016, antes de vencer o prazo estabelecido na referida Portaria e que caberia ao seu
sucessor tal incumbência. Por sua vez o responsável pelo encaminhamento das contas, sucessor do responsável
pelas contas de 2016, alega que a Secretaria de Finanças, a quem competia emitir e encaminhar as demonstrações ﬁnanceiras, não o fez no prazo devido, em razão
da insuﬁciência de contadores e excesso de demonstrações a serem preparadas em função da desconcentração
administrativa.
Assiste razão ao gestor responsável pelas contas de
2016, Sr. Américo Soares Mignone, pois não estava mais
www.tce.es.gov.br

na gestão quando do vencimento da obrigação de encaminhar ao Controle Interno as demonstrações ﬁnanceiras da Procuradoria Geral de Aracruz relativas ao exercício de 2016, não cabendo a ele 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 envolvidos para garantir que a conta da unidade sob sua responsabilidade chegue ao Tribunal no prazo estabelecido.
Nesse sentido, sugere-se emitir recomendação à Procuradoria Geral de Aracruz, 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.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à PROCURADORIA GERAL DE ARACRUZ, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
e alterações posteriores, sob a responsabilidade dos Sr.
AMÉRICO SOARES MIGNONE.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de Contas dos Sr. AMÉRICO SOARES MIGNONE, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.161, do
Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução
261/2013.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Sugere, também, expedir recomendação à Procuradoria Geral de Aracruz, 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.
À Consideração superior
Vitória, 26 de junho de 2018. [...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas do senhor Américo
Soares Mignone frente à Procuradoria Geral do Município de Aracruz, 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. RECOMENDAR ao 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 to-

talidade da documentação exigida, sob pena de aplicação das penalidades previstas;

Exercício: 2016

1.3. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1180/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02528/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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UG: PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Responsável: MAURICIO ALVES DOS SANTOS, HERMINIO
BENJAMIN HESPANHOL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS – EXERCÍCIO 2016 – PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade do senhor MAURÍCIO
ALVES DOS SANTOS.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00866/2017-7, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01311/2017-4 e da Decisão Monocrática n.º 01640/2017-9, o gestor responsável pela PCA e o responsável pelo envio da documentação foram citados para esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes do itens 2.1 e 3.2.2 da análise
contábil, quais sejam:
2.1. Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas;
3.2.2. Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em almoxarifado e bens móveis.
Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas (Defesas n.º 01247/2017-1 e
01248/2017-4) e documentação de apoio (Peça Complementar n.º 11109/2017-2).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e EcoSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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nomia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
n.º 01082/2018-4, manifestou-se pelo afastamento dos
indícios de irregularidade e, por consequência, pela regularidade da prestação de contas anual, com expedição
de quitação ao gestor responsável.

Hespanhol para apresentar suas razões de justiﬁcativas
quanto ao envio do Prestação de Contas fora do prazo legal, salientando que a entrega fora do prazo gera a possibilidade de aplicação de multa conforme o artigo 135,
inciso VIII da Lei Complementar 621/2012.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 01406/2018-4, de lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opinando
pelo julgamento pela regularidade da prestação de contas.

JUSTIFICATIVA:
1247/2014-1:

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Em seu Artigo 124, a Lei Orgânica diz o seguinte: “Até 60
(sessenta) dias após o início da sessão legislativa de cada ano, o prefeito municipal encaminhará ao Tribunal
de Contas do Estado ou Órgão equivalente as contas do
município ... “

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e do Ministério Público de Contas acerca do afastamento das irregularidades e julgamento pela regularidade da PCA. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01082/2018-4, abaixo transcritos:
“2. DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 TERMO DE CITAÇÃO: N° 01948/2017-3
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO de envio da Prestação de
Contas (Item 2.1 RT 866/2017-7)
Fundamentação legal: art. 139, Resolução TC 261/2013
Responsável: Hermínio Benjamin Hespanhol
Conforme RT 866/2017-7:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 04/05/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, [in]observando, portanto, o prazo regimental.
Dessa forma, se sugere CITAR o Sr. Hermínio Benjamim

Conforme

a

Defesa/justiﬁcativa

...vimos informar que nosso Município possui em sua Lei
Orgânica um prazo mais extenso para envio da Prestação
de Contas Anual (PCA).

Neste sentido, as sessões do Legislativo em 2017 foram
iniciadas em 06 de março de 2017, conforme declaração
do Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis ao
setor de contabilidade deste Município (em anexo).
Portanto, conforme comprovado, não houve atraso na
entrega da PCA de 2016, haja visto que o prazo ﬁnal para
envio foi em 06 de maio de 2017.
ANÁLISE: Conforme veriﬁca-se no art. 124 da Lei Orgânica do Município de Mantenópolis, procedem as alegações da defesa, estando regular este item.
2.2 TERMO DE CITAÇÃO: N° 01947/2017-9
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em almoxarifado e bens móveis (Item 3.2.2 RT 866/2017-7)
Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64
Responsável: Maurício Alves dos Santos
www.tce.es.gov.br

Conforme RT 866/2017-7:
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 02528/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela 14, veriﬁca-se que o valor inventariado de bens em almoxarifado e bens móveis não foi devidamente evidenciado em
sua respectiva conta contábil. 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 CITAR o Sr. Maurício Alves dos Santos para apresentar os documentos e razões de justiﬁcativas que julgar necessários.
JUSTIFICATIVA:
1248/2014-4:

Conforme

a

Defesa/justiﬁcativa

No item que trata sobre a divergência dos Bens Móveis
esclarecemos que o sistema informatizado utilizado por
esta municipalidade gerou de forma inconsistente o arquivo de Inventario Anual dos Bens Móveis (INVMOV) e
tal inconsistência não foi detectada por nosso corpo técnico antes do envio. Sendo, portanto, somente um erro
de geração, estamos encaminhando arquivo com os dados corretos, onde está demonstrando de forma ﬁdedigSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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na o real Valor do Inventario Anual de Bens Móveis, e este está evidenciando corretamente sua respectiva conta contábil.
Já no caso dos Bens em Almoxarifado o erro se deu na
conciliação físico x contábil onde não foi realiza a saída
contábil de um item, ocasionando tal diferença. O Setor
contábil constatou, após envio da PCA, a irregularidade e
a solucionou no Exercício Corrente, conforme bem comprovado em documentação em anexo.
ANÁLISE: Bens Móveis: Em consulta ao sistema CidadES,
veriﬁca-se que o RESMOV - Resumo do Inventário de
Bens Móveis encaminhado na PCA, apresenta valor total de inventário físico e registrado na Contabilidade de
R$ 2.643.493,10, compatível, portanto, com o montante
evidenciado no Balanço Patrimonial. Infere-se, dessa forma, que procede o esclarecimento realizado pela defesa
de que o sistema informatizado utilizado pela municipalidade gerou de forma inconsistente o arquivo de Inventario Anual dos Bens Móveis (INVMOV).

115800000000 Outros
Esto- 42.928,78 56.453,00 - 13.524,22
ques- Consolidação
Ativo Não Circulante
121400000000 Estoques
- 6.327,52
- 6.327,52
Total Estoques 182.522,14 201.883,88 - 19.361,74

Do quadro acima, observa-se que a divergência não poderia ter ocorrido por omissão da saída contábil de um
único item.
Dessa forma, em consulta ao CidadES, veriﬁca-se que o
RESAMC - Resumo do Inventário do Almoxarifado - Material de Consumo encaminhado na PCA, apresenta valor total de inventário físico e registrado na Contabilidade de R$ 139.103,36, ou seja, não contempla os estoques classiﬁcados em 115800000000 - Outros EstoquesConsolidação e 121400000000 - Estoques (Ativo Não Circulante).
Constatou-se, por ocasião da defesa, o envio através da
Peça Complementar 11109/2017-2 dos seguintes documentos:

Bens em Almoxarifado: Esclareceu a defesa que a divergência deve-se a erro que se deu na conciliação físico x
contábil onde não foi realizada a saída contábil de um
item, ocasionando tal diferença; e que o Setor contábil
constatou, após envio da PCA, a irregularidade, e a solucionou no Exercício Corrente, conforme comprovado em
documentação anexa.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2016;

O INVALM - Inventário Anual Sintético - de Bens em Almoxarifado (Estoques) apresenta a composição abaixo,
que, em confronto com o BALPAT, apresenta a seguinte
divergência:

Resumo do Inventário do Almoxarifado - Material Permanente da Prefeitura, período: 01/10/2017 até
31/10/2017, com saldo inicial de R$ 42.928,78 e ﬁnal de
R$ 1.031,00 tanto na coluna Valores do Inventário Físico
quanto na coluna Valores registrados na Contabilidade;

Conta Contábil Classe Patri- INVALM
BALPAT
DIFERENÇA
monial
115600000000 Almoxarifado 139.593,36 139.103,36 490,00

Resumo do Inventário do Almoxarifado - Material
de Consumo da Prefeitura, período: 01/01/2017 até
31/10/2017, com saldo inicial de R$ 139.103,36 e ﬁnal
de R$ 85.483,35 tanto na coluna Valores do Inventário
Físico quanto na coluna Valores registrados na Contabilidade;

Balanço Patrimonial de outubro de 2017 com os sewww.tce.es.gov.br

guintes valores para o almoxarifado em 31/12/2016 e
31/10/2017 em confronto com o BALPAT/2016:
No quadro acima, observa-se que houve alteração em
todos os saldos dos estoques demonstrados, e, que o
saldo do Balanço Patrimonial em out/17 está em acordo
com o somatório dos saldos evidenciados nos Resumos
do Inventário do Almoxarifado - Material de Consumo e
Permanente de out/17.
Sendo assim, sugere-se afastar o presente indicativo de
irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Mantenópolis, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Maurício Alves dos Santos.
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.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas do
Maurício Alves dos Santos, Presidente, no exercício de
funções de ordenador de despesas na Prefeitura Municipal de Mantenópolis no exercício de 2016, na forma
do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012”.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ção 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, por:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor
MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1181/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05103/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Apiacá
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA, FABRICIO
GOMES THEBALDI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ – EXERCÍCIO 2016 – PCA REGULAR –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA
MUNICIPAL DE APIACÁ, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade do senhor HUMBERTO ALVES DE
SOUZA.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00621/2017-4, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01120/2017-8 e da Decisão Monocrática n.º 01448/2017-1, o gestor responsável pela PCA foi citado para esclarecer sobre o indício de
irregularidade constante do item 3.3.1 da análise contábil, qual seja:
3.3.1. Relatório de Controle Interno em desacordo com
a IN 34/2015.
Regulamente citado, o responsável apresentou suas juswww.tce.es.gov.br

tiﬁcativas (Resposta de Comunicação n.º 00489/2017-7)
e documentação de apoio.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
n.º 01172/2018-3, manifestou-se pelo afastamento do
indício de irregularidade e, por consequência, pela regularidade da prestação de contas anual, com expedição
de quitação ao gestor responsável.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 01395/2018-1, 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 e julgamento pela regularidade da PCA. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01172/2018-3, abaixo transcritos:
“2. Da prestação de contas anual
2.1 Relatório de Controle Interno em desacordo com a
IN 34/2015 (item 3.3.1 do RT nº 621/2017)
Base Normativa: Instrução Normativa TC 24/2015.
Dos Fatos:
A análise efetuada no RT 621/2017 apontou que o Relatório de Controle enviado na Prestação de Contas não
continha os elementos indicados no Anexo II, tabela 7,
da Instrução Normativa TC 24/2015, sugerindo assim citar o responsável pelo envio da PCA para que apresentasse o Relatório de acordo com a norma.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Da Justiﬁcativa:
Em resposta à citação o gestor responsável pelo envio da
Prestação de Contas apresentou a seguinte justiﬁcativa
(Resposta de Comunicação 489/2017-7)
Da Análise da Justiﬁcativa
Veriﬁca-se que o gestor encaminhou Relatório e Parecer
Conclusivo do Órgão de Central do Sistema de Controle
Interno nos moldes deﬁnidos pela Instrução Normativa
TC 34/2015, desta forma, considera-se afastada a inconsistência apontada no item 3.3.1 do RT 621/2017.

Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:

Processo: 05161/2017-1

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade do senhor HUMBERTO
ALVES DE SOUZA, dando-lhe quitação;

Exercício: 2016

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

4. Especiﬁcação do quórum:

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Apiacá, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.

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

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas
do Sr. Humberto Alves de Souza, gestor responsável no
exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012”.

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

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
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

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

ACÓRDÃO TC- 1182/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Montanha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: RICARDO DE AZEVEDO FAVARATO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA – EXERCÍCIO 2016 – PCA REGULAR
– QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTANHA, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do senhor RICARDO DE
AZEVEDO FAVARATO.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00997/2017-5, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01456/2017-4 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:
2.1. Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas Anual;
4.1. Ausência de comprovação de cumprimento de determinação.
Regulamente citado, o responsável apresentou suas justiﬁcativas (Defesa n.º 00503/2018-1) e documentação
de apoio.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
n.º 02173/2018-1, manifestou-se pelo afastamento dos
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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indícios de irregularidade e, por consequência, pela regularidade da prestação de contas anual, com expedição
de quitação ao gestor responsável.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 02453/2018-1, de lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, 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 das irregularidades e julgamento pela regularidade da PCA. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02173/2018-1, abaixo transcritos:
“2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS (ITEM 2.1 DO RTC 997/2017-5)
Inobservância ao artigo 139, Resolução TC 261/2013
Conforme relatado no RTC 997/2017-5:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 26/05/2017, 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.
Dessa forma, se sugere CITAR o Sr. Ricardo de Azevedo Favarato para apresentar suas razões de justiﬁcativas
quanto ao envio do Prestação de Contas fora do prazo legal, salientando que a entrega fora do prazo gera a possibilidade de aplicação de multa conforme o artigo 135,

inciso VIII da Lei Complementar 621/2012.
Devidamente citado, Termos de Citação 2419/2017, o
Sr. Ricardo de Azevedo Favaratto apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justiﬁcativas,
abaixo transcritas:
No que se refere à alegação de que a Prefeitura Municipal de Montanha descumpriu o prazo legal previsto para
envio da Prestação de Contas Anual de 2016 através do
sistema CidadES, que é de 30 de abril do exercício subsequente, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, relatamos:
Primeiramente, há de se reconhecer que a Prestação
de Contas Anual só é considerada entregue ao Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, após a sua efetiva homologação, nos termos do § 3° do art. 14 da IN
034/2015 e atualizações posteriores.
A efetiva homologação dos dados da Prefeitura Municipal de Montanha ocorreu no dia 26/05/2017, conforme
podemos constatar através de consulta ao site do TCEES.
Ocorre que o mandato do Sr. Ricardo de Azevedo Favarato se refere ao período de 2013 a 2016. Desta forma,
tendo o mandato se encerrado em 31 de dezembro de
2016.
Diante do exposto, requeremos deste egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, e que o atraso, com
certeza, deveu-se as diﬁculdades normais que encontra
o novo gestor a assumir a Prefeitura na montagem da
sua equipe.
O presente indicativo de irregularidade se refere ao descumprimento do prazo de envio da prestação de contas
anual.
www.tce.es.gov.br

Após regular citação, o responsável aﬁrma que seu mandato se encerrou em 31/12/2016, não sendo ele o responsável pelo encaminhamento da presente prestação
de contas e que o atraso no envio, com certeza, deu-se
em virtude das diﬁculdades normais que o novo gestor
encontra ao assumir a Prefeitura e montar a sua equipe.
Da análise dos arquivos encaminhados na presente
prestação de contas anual, veriﬁca-se que os mesmos
apresentam assinatura digital do Sr. Ricardo de Azevedo Favaratto, entretanto a gestora eleita para o período
2017/2020 foi a Sra. Iracy Carvalho Machado Fernandes
Baltar, sendo ela a responsável pelo envio em atraso da
prestação de contas anual, referente a gestão do Sr. Ricardo no exercício de 2016.
Sendo assim, sugere-se acatar as justiﬁcativas apresentadas pelo defendente e afastar o presente indicativo
de irregularidade, visto que não foi ele o responsável pelo atraso na prestação de contas anual.
2.2 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DE DETERMINAÇÃO (ITEM 4.1 DO RTC 997/2017-5)
Inobservância a Instrução Normativa TC 34/2015
Conforme relatado no RTC 997/2017-5:
3.2. Efetue o ressarcimento, ao Fundo Municipal de Assistência Social, do valor de R$ 11.255,19 (onze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos),
correspondentes a 4.982,5977 VRTE, relativo ao débito
judicial realizado na conta corrente 7.022.247, do Banestes, para quitação de precatórios da Prefeitura;
3.3. Efetue o ressarcimento, ao Fundo Municipal de Saúde. Do valor de R$ 181,11 (cento e oitenta e um reais
e onze centavos), correspondente a 80,1762 VRTE, relativo ao débito judicial realizado na conta corrente
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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10.583.706, do Banestes, para quitação de precatórios
da Prefeitura.
(...)
Quanto aos itens 3.2 e 3.3, veriﬁca-se que os documentos que compõem a presente Prestação de Contas não
são suﬁcientes para comprovar o cumprimento da determinação. Ainda, veriﬁca-se também que não foram enviados documentos complementares aos que compõem
a Prestação de Contas que comprovassem o cumprimento dessas duas determinações.
Assim, se sugere CITAR o Sr. Ricardo de Azevedo Favarato para apresentar os documentos e razões de justiﬁcativas que julgar necessários.
Devidamente citado, Termos de Citação 2419/2017, o
Sr. Ricardo de Azevedo Favaratto, apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justiﬁcativas,
abaixo transcritas:
Em relação ao item 3.2 do Acórdão TC 3274/2014, pendente de regularização relativo à conta nº. 7.022.247 do
Banestes, ressaltamos para os devidos ﬁns que a atual administração municipal, após tornar conhecimento
dos fatos abordados no relatório técnico nº. 0997/20175, efetuou a devida transferência de R$ 11.255,19 (onze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) da conta nº. 2.623.684 para a conta nº.
006/00.071.005-0 Fundo de Assistência Social, que se
referia especiﬁcamente de Conta do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), tendo em vista que a conta nº. 7. 022. 24 7 do FMDCA foi
encerrada em virtude da criação do CNPJ especíﬁco para este Fundo.
Por ﬁm, em relação aos fatos narrados através do item

3.3 do Acórdão TC 3274/2014, pendente de regularização relativo à conta nº. 10.583.706 do Banestes, ressaltamos para os devidos ﬁns que a atual administração
municipal, após tomar conhecimento dos fatos abordados no relatório técnico nº. 0997 /2017-5, efetuou a devida transferência de R$ 181,11 (cento e oitenta e um reais e onze centavos) da conta nº. 2.623.684 para a conta
nº. 27.730.258 do Fundo Municipal de Saúde de Montanha, tendo em vista que a conta nº. 10.583.706 do Banestes foi encerrada, em virtude de alteração no CNPJ
da Saúde, conforme podemos constatar da documentação em anexo.
Diante de todo o exposto, bem como da documentação
comprobatória em anexo, podemos constatar que o município de Montanha adotou todas as medidas necessárias e cabíveis para o momento oportuno, com vistas ao
saneamento dos fatos abordados dos itens em questão,
sanando por deﬁnitivo, os fatos e motivos que ensejaram a presente citação.
O presente indicativo de irregularidade se refere a ausência de comprovação do cumprimento de determinações desta Corte de Contas.
Após regular citação, o gestor responsável aﬁrma que a
atual administração ao tomar conhecimento dos fatos
narrados no relatório técnico tomou as medidas necessárias a ﬁm de realizar a transferência dos valores devidos, conforme determinado por este Egrégio Tribunal de
Contas. Anexa ainda documentos a ﬁm de comprovar suas alegações.
Compulsando os documentos apresentados veriﬁca-se
que se trata de comprovante de depósito, no montante de R$ 181,11 na conta 27.730.258, banco Banestes,
do Fundo Municipal de Saúde de Montanha, realizado
www.tce.es.gov.br

no dia 02/05/2018, como também outro comprovante de depósito, realizado no dia 02/05/2018, na conta
0071005-0, junto a Caixa Econômica Federal, no valor de
R$ 11.255,19, na conta do Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente, visto que a conta 7.022.247, banco Banestes, foi encerrada no dia 06/02/2018, conforme extrato bancário apresentado.
Pelo exposto, tendo em vista à comprovação do atendimento as determinações desta Corte de Contas, sugere-se acatar as justiﬁcativas apresentadas e afastar o presente indicativo de irregularidade.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Montanha, exercício de 2016,
sob a responsabilidade do Sr. Ricardo de Azevedo Favaratto, 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. Ricardo de Azevedo Favaratto, ordenador de despesas durante o exercício de 2016, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012”.
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, 17 de dezembro de 2018
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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.

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor RICARDO DE AZEVEDO FAVARATO, dando-lhe quitação;

Exercício: 2017

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

UG: PMGL - Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg

Conselheira Substituta

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Responsável: GERALDO LOSS

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG – EXERCÍCIO 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

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: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1183/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03558/2018-3

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
GERALDO LOSS.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00101/2018-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 01819/2018-2, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
02243/2018-1, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do senhor GERALDO LOSS, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: 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
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 1184/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04886/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMJN - Câmara Municipal de João Neiva
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ELIO CAMPAGNARO, LAERTE ALVES LIESNER, OTAVIO ABREU XAVIER JUNIOR, JURANDIR MATOS
DO NASCIMENTO JUNIOR, MARIO HENRIQUE MARIM
REALI, MARIA DE LOURDES BARCELLOS, PAULO SERGIO
DE NARDI, LUIZ CARLOS ADAO, MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER, PEDRO LAUDEVINO, WALDEMAR JOSE
DE BARROS, ERILDO FAVARATO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE JOÃO NEIVA – EXERCÍCIO 2016 – MULTA POR ATRASO NO ENCAMINHAMENTO DA PCA – AFASTAMENTO
DA IRREGULARIDADE – PCA REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade do senhor ELIO CAMPAGNARO.

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00878/2017-1, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01316/2016-7 e da Decisão
Monocrática n.º 01707/2017-9, o gestor responsável
pela PCA, o responsável pelo encaminhamento da PCA,
bem como os demais edis (que porventura receberam
os valores discutidos) foram citados para esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes dos itens 2.1
e 5.1.1 da análise contábil, quais sejam:
2.1. Descumprimento do prazo de envio da PCA;

regularidade, com imposição de multa ao Sr. Waldemar
José de Barros. Adoto, como razões de decidir, os termos
da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02726/2018-1 que
passo a transcrever:
“2.1 Descumprimento do prazo de envio da PCA (Item
2.1 RT 878/2017)
Base Legal: artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2015.

5.1.1. Pagamento de subsídios a Vereadores em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Municipal n.º
2430/2012 (Lei ﬁxadora dos subsídios).

Termo de Citação 2291/2017-2 _ Responsável: Waldemar Jose de Barros

Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas e documentação de apoio, a exceção do
Sr. Erildo Favarato, cuja revelia foi decretada pela Decisão Monocrática n.º 01124/2018-4.

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 12/04/2017, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2015, inobservando, portanto, o prazo regimental. Tendo em vista o descumprimento do prazo legal, propõe-se a citação do responsável.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
n.º 02726/2018-1, manifestou-se pela manutenção das
irregularidades, com imputação de multa e ressarcimento aos responsáveis e pelo julgamento pela irregularidade da prestação de contas anual.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 03469/2018-3, de lavra do
Procurador Luciano Vieira, opinando pelo julgamento
pela irregularidade da prestação de contas, com imputação de multa e ressarcimento por conta das irregularidades identiﬁcadas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Inicialmente, no que diz respeito ao descumprimento do
prazo para envio da PCA, corroboro com o opinamento
técnico e ministerial e entendo pela manutenção da irwww.tce.es.gov.br

Conforme relatado pelo RT 878/2017:

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS: Conforme a Defesa/
Justiﬁcativa 185/2018-9:
(...) não se tratou de desídia ou descuido. A Câmara Municipal está sediada em prédio referido período passava
por reformas (executadas pela grande circulação de pedreiros, quebras de parede, móveis, alteração de ﬁação/
cabeamento, etc...
O movimento e transtornos inerentes a obra, geraram o
atraso no envio da prestação de contas, razão pela qual
requerem os seja relevada referida irregularidade, até
mesmo diante do histórico dessa Câmara que sempre
prezou pela pontualidade no envio dos documentos a
esse Eg. Tribunal. [Sic]
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ANÁLISE TÉCNICA: A defesa alegou que o prédio da Câmara Municipal no referido período passava por reformas (executadas com grande circulação de pedreiros,
quebras de parede, móveis, alteração de ﬁação/cabeamento, etc...) e que “o movimento e transtornos inerentes a obra, geraram o atraso no envio da prestação de
contas”.
Apesar de a entrega da prestação de contas anual não
estar atrelada à da bimestral (PCB), consultou-se o sistema CidadES e veriﬁcou-se que o responsável assumiu a
presidência com o 10º mês da PCB de 2016 entregue. Ou
seja, não foram herdados atrasos que inviabilizassem o
cumprimento do prazo.
Nota-se que a IN 35/2015 estabelece que após esgotado o prazo estabelecido no artigo 9º (até noventa dias
após o encerramento do exercício ...), o sistema continuará disponível para recebimento das remessas, no entanto, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 17
da IN, in versus:
Art. 17 - A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos por esta IN poderão implicar a
aplicação de pena de multa pelo Tribunal de Contas, conforme previsto nos incisos II, IV, IX e XII do artigo 135 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
(...)
§ 2º - O valor da multa prevista no caput deste artigo será ﬁxado de acordo com os parâmetros estabelecidos no
Regimento Interno do TCEES c/c o § 5º, do art. 135, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Dessa forma, opina-se pelo não acolhimento das justiﬁcativas, pela mantença deste indicativo de irregularidade e sugere-se a aplicação da multa prevista no art. 17

da IN nº 35/2017 de acordo com os parâmetros estabelecidos no Regimento Interno do TCEES c/c o § 5º, do art.
135, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012”.

são geral anual para todos os agentes públicos, de qualquer dos poderes, inclusive agentes políticos, pertence
ao chefe do Poder Executivo.

No que diz respeito à irregularidade consubstanciada
no pagamento de subsídios a vereadores em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Municipal n.º
2.430/2012 (lei ﬁxadora dos subsídios), divirjo da conclusão técnica e ministerial, entendendo pelo afastamento
da mesma e, por consequência, do ressarcimento.

Consubstanciado nisso, o Plenário, por meio do Acórdão n.º 00792/2018-5, ao analisar a constitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal n.º 2.772/2015 , concluiu
por negar exequibilidade ao mesmo, modulando os seus
efeitos para a partir da vigência do Parecer Consulta TC
013/2017, publicado em 21/08/2017.

Conforme informado pelo próprio corpo técnico na ITC
02726/2018-1, a mesma irregularidade foi apreciada nos
autos do Processo TC 4062/2016, que trata da PCA da
Câmara Municipal de João Neiva referente ao exercício
de 2015.

Portanto, considerando que o Parecer Consulta TC 013/2017 passou a produzir efeitos apenas em
21/08/2017 e o Acórdão n.º 00792/2018-5 entendeu
por constitucional e vigente o art. 1º da Lei Municipal n.º
2.772/2015 até a mencionada data, não há, por consequência, irregularidade no recebimento do subsídio revisado, com base na mencionada norma, por parte dos
edis, no exercício de 2016.

Naqueles autos, foi submetido à apreciação plenária um
incidente de inconstitucionalidade, que teve como objeto a análise da constitucionalidade do artigo 1º da Lei
Municipal n.º 2.772/2015.
Por meio da mencionada norma, foi concedida uma revisão geral anual aos titulares de mandato eletivo do Poder Legislativo Municipal de João Neiva, retroativa aos
exercícios de 2013 e 2014, no percentual de 12,32%,
percentual divergente ao que fora concedido aos demais
servidores do mesmo poder.
No julgamento do mencionado incidente de inconstitucionalidade, manifestou-se o então relator suscitando
que a jurisprudência da Corte de Contas oscilou acerca
da competência de iniciativa de lei que vise a revisão geral anual dos servidores. Por essa razão, o Tribunal emitiu, nos autos do Processo TC 4810/2016, o Parecer Consulta TC 013/2017, no qual deﬁniu que a competência
privativa para propor projeto de lei que preveja a reviwww.tce.es.gov.br

Inexistindo irregularidade, também não há fundamento
que justiﬁque o ressarcimento de valores ao erário.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I,
e 85 da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo parcialmente da área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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1.1 Aplicar sanção de MULTA ao Sr. WALDEMAR JOSÉ
BARROS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do descumprimento do prazo de envio da Prestação
de Contas Anual;
1.2 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor ELIO
CAMPAGNARO, dando-lhe quitação;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1185/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04890/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Monocrática n.º 01637/2017-7, o gestor responsável pela PCA e o responsável pelo encaminhamento da mesma
foram citados para esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes dos itens 2.1, 4.5.1.1, 4.6.1 e 7 da
análise contábil, quais sejam:
2.1. Inobservância do prazo para encaminhamento da
Prestação de Contas Anual;
4.5.1.1. Divergência entre o montante da Contribuição
Previdenciária – Unidade Gestora recolhida ao RPPS contabilizada e a destacada na folha de pagamento;

Exercício: 2016

4.6.1. Parcelamentos de Débitos Previdenciários – Saldo
sem movimentação na Dívida Fundada;

UG: CMM - Câmara Municipal de Mantenópolis

7. Monitoramento.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas
justiﬁcativas (Defesas n.º 00048/2018-5 e 00949/20184) e documentação de apoio (Peça Complementar n.º
00869/2018-9).

Responsável: REINALDO DE FREITAS CAPAZ, CARLOS DE
OLIVEIRA BARBOZA
Procurador: LUCISMARK MARQUES DE MORAIS (OAB:
5989-ES)

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
n.º 03002/2018-9, manifestou-se pela manutenção da irregularidade atinente à inobservância do prazo para encaminhamento da PCA, sugerindo aplicação de multa ao
gesto responsável. Quanto aos demais indícios de irregularidade, opinou pelo seu afastamento e, por consequência, pela regularidade da prestação de contas anual.

Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do senhor REINALDO FREITAS CAPAZ.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 03649/2018-1, de lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, ratiﬁcando
integralmente a conclusão técnica.

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00870/2017-3, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01313/2017-3 e da Decisão

É o Relatório. Passo a fundamentar.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE MANTENÓPOLIS – EXERCÍCIO 2016 – MULTA POR
ATRASO NO ENCAMINHAMENTO DA PCA – AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE – PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

www.tce.es.gov.br

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
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técnica e do Ministério Público de Contas acerca da manutenção da irregularidade indicada no item 2.1 do Relatório Técnico (inobservância do prazo para encaminhamento da Prestação de Contas Anual), afastamento das
demais e julgamento pela regularidade da PCA. Adoto,
como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
03002/2018-9, abaixo transcritos:
2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA (item 2.1 do RT 870/2017).
Fundamentação legal: artigo 135 da Resolução TCEES
261/2012.
Responsável: Carlos de Oliveira Barboza.
De acordo com o RT 870/2017 veriﬁcou-se que o gestor
responsável pelo encaminhamento das contas descumpriu o prazo previsto no Regimento Interno para o encaminhamento das mesmas.
JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, o gestor alegou que:
2.1 Inobservância de prazo;
A técnica responsável pela elaboração do Relatório Técnico Contábil n. º 870/2017 relatou o que segue:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
por meio do sistema CidadES em 24/04/2017, nos termos do art. 123 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2015, inobservado, portanto prazo regimental. Sugere-se, portando, citar o responsável.
Esclarecemos para os devidos ﬁns que as Sessões Ordinárias do Legislativo foram iniciadas em 06 de Março

de 2017, e que a Lei Orgânica indica um prazo limite de
60 (sessenta) dias após o início das sessões do Legislativo para encaminhamento da Prestação de Contas Anual (Art. 124).
O gestor acostou documentação de suporte, porém, os
documentos eram referentes aos demais indicativos de
irregularidade, cuja responsabilidade não recaia sobre o
ex-gestor.
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 870/2017, veriﬁcou-se que o gestor
descumpriu o prazo regimental para o encaminhamento
da prestação de contas anual. Para efeitos do exercício
ﬁnanceiro de 2016, o prazo máximo ﬁndou-se em 31 de
março de 2017. A prestação de contas do Chefe do Poder
Legislativo do município de Mantenópolis foi homologada somente em 24 de abril de 2017.
Em sua defesa, o gestor alegou que o prazo para encaminhamento das contas do Legislativo de Mantenópolis
seria até o dia 06 de maio de 2017, considerando que a
Sessão Legislativa de 2017 começou em 06 de março daquele ano.

De fato, o prazo previsto na Lei Orgânica é de até 60 (sessenta) dias após o início da Sessão Legislativa. Entretanto, observa-se que a Lei Orgânica trata somente das contas do prefeito, contas consolidadas do município, cujo
julgamento é atribuição do Poder Legislativo, não abarcando, portanto, as contas dos demais ordenadores de
despesa.
Assim, entendemos que as alegações de defesa não merecem prosperar, fato este que nos conduz a opinar pela
aplicação de multa ao Senhor Carlos de Oliveira Barboza, considerando que houve descumprimento do prazo
de envio da prestação de contas anual.
2.2 Divergência entre o montante da Contribuição Previdenciária – Unidade Gestora recolhida ao RPPS contabilizada e a destacada na folha de pagamento (item
4.5.1.1 do RT 870/2017).
Fundamentação legal: art. 50, III LC 101/2000; arts. 85,
88 e 89 da Lei 4.320/64; arts. 40, 149, § 1°, e 195, II, da
Constituição Federal.
Responsável: Reinaldo de Freitas Capaz.

Tal argumentação era com base na Lei Orgânica do município, que previa o prazo de 60 (sessenta) dias para o encaminhamento das contas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

De acordo com o RT 870/2017, veriﬁcou-se que a contabilidade (BALEXO) registrou um montante de R$
46.420,25 (quarenta e seis mil quatrocentos e vinte reais
e vinte e cinco centavos) a título de Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Próprio de Assistência
Social (RPPS), enquanto a folha de pagamento (FOLRPP)
demonstra apenas R$ 22.648,04 (vinte e dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) a título
de contribuição patronal.

Pois bem.

JUSTIFICATIVAS

Compulsando a Lei Orgânica do município de Mantenópolis, observamos o seguinte comando:

Devidamente citado, o gestor alegou que:

www.tce.es.gov.br
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to do exercício de 2016 e nos procedimentos de geração dos arquivos que compõem a PCA, ocorreu um erro
na geração do arquivo pela folha de pagamento, o qual
não foi observado, acarretando na divergência apontada
com precisão pelo corpo técnico desta corte de contas,
no entanto, demonstrou que o valor de R$ 46.420,25 é o
constante no sistema de folha de pagamento, conforme
documento já encaminhado.
O gestor não acostou documentação de suporte especíﬁca para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 870/2017, veriﬁcou-se divergência
no valor da contribuição patronal ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), quando comparados os valores evidenciados nos arquivos BALEXO e no FOLRPP.
Em sua defesa, o gestor alegou que houve erro na geração do arquivo FOLRPP, sendo que o valor correto seria
aquele demonstrado no BALEXO. Não houve juntada de
documentação comprobatória.
Pois bem
De acordo com os documentos encaminhados inicialmente pelo Legislativo de Mantenópolis, temos que os
arquivos BALEXO e BALVER apresentam o mesmo montante relativo às contribuições patronais ao RPPS, qual
seja, R$ 46.420,25 (quarenta e seis mil quatrocentos e
vinte reais e vinte e cinco centavos).
Por seu turno, o arquivo FOLRPP apresenta o valor de R$
22.648,04 (vinte e dois mil seiscentos e quarenta e oito
reais e quatro centavos) a título de contribuição patro-

nal ao RPPS.

Devidamente citado, o gestor alegou que:

Em que pese o gestor não ter acostado documentação
de suporte, as alegações apresentadas nos pareceram
razoáveis, principalmente quando comparamos as contas do presente exercício ﬁnanceiro (2016) com as do
exercício seguinte.

Esclarecemos para os devidos ﬁns que foram realizados
lançamentos de encerramento movimentação contábil CIDADESWEB-IMPLANTAÇÃO PCASP 2017-ESTORNO
PCASP em 31/12/2016, conforme documento já encaminhado.

Nos termos do processo TC 3.613/2018, que trata das
contas de gestão do Chefe do Poder Legislativo de Mantenópolis, exercício ﬁnanceiro de 2017, observamos que
o valor da contribuição patronal ao RPPS evidenciado no
arquivo BALVER é de R$52.884,51 (cinquenta e dois mil
oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), ao passo que o arquivo FOLRPP apresenta o valor
de R$ 53.046,76 (cinquenta e três mil quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) para a mesma conta.

O gestor não trouxe documentação de suporte especíﬁca para este indicativo de irregularidade.

Dito isto, há fortes indícios de que realmente o arquivo FOLRPP encaminhado tenha sido gerado com erro. E,
nesse sentido, vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 4.5.1.1 do
RT 870/2017.
2.3 Saldo sem movimentação na Dívida Fundada (item
4.6.1 do RT 870/2017).
Fundamentação legal: art. 98 Lei 4.320/64, 23, I, 24, II e
IV, 36 da ON MPS/SPS 02/2009).
Responsável: Reinaldo de Freitas Capaz.
De acordo com o RT 870/2017, constatou-se um saldo
devedor estático, referente a Contribuição Previdenciária
sobre salários e remunerações na conta 211430101000 INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações, indicando ausência de pagamento.
JUSTIFICATIVAS
www.tce.es.gov.br

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 870/2017, veriﬁcou-se um saldo devedor estático, referente a Contribuição Previdenciária
sobre salários e remunerações na conta 211430101000 INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações, indicando ausência de pagamento.
Em sua defesa, o gestor alegou que foram realizados
lançamentos de encerramento da conta no exercício de
2017.
Pois bem.
Em que pese o gestor não ter acostado documentação de
suporte para este item, ao analisarmos o arquivo DEMDIFD, constante do processo TCEES 3.613/2018, exercício ﬁnanceiro de 2017, observamos os seguintes saldos:
Observa-se, do arquivo anterior, que não mais existe saldo evidenciado na conta contábil 211430101000 e, portanto, assiste razão ao gestor quanto ao saneamento da
questão.
Face o todo exposto, vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

145

ATOS DA 1a CÂMARA

do indicativo de irregularidade apontado no item 4.6.1
do RT 870/2017.
2.4 Monitoramento (item 07 do RT 870/2017).
Responsável: Reinaldo de Freitas Capaz.
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES contatou-se determinação não concluída referente ao
Acórdão TC-805/2016 – Segunda Câmara processo TC nº
4934/2015 PCA 2014:
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Esclarecemos para os devidos ﬁns que na PCA de 2016,
de acordo com o Balanço Patrimonial e Termo Circunstanciado, deu-se atendimento ao Acórdão TC 805/2016,
conforme documento já encaminhado.
O gestor não trouxe documentação de suporte especíﬁca para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 870/2017, veriﬁcou-se que não foram identiﬁcados os procedimentos adotados pela Câmara Municipal com vistas ao cumprimento da determinação contida no Acórdão TC 805/2016.
Em sua defesa, o gestor alegou que tanto o Balanço Patrimonial quanto o Termo Circunstanciado constantes da
PCA de 2016 se prestavam ao atendimento da determinação contida no Acórdão.
Pois bem.
Compulsando os arquivos TERIMO e TERMOV dos processos TCEES 4.890/2017 e 3.613/2018, que tratam, res-

pectivamente, das prestações de contas anuais da Câmara Municipal de Mantenópolis exercícios ﬁnanceiros
de 2016 e 2017, veriﬁca-se que a comissão inventariante
não identiﬁcou divergências entre os bens físicos encontrados e os registros contábeis dos mesmos.
Considerando a presunção de veracidade dos documentos públicos, entendemos que não persistem mais as divergências encontradas nas prestações de contas anteriores, no que tange aos bens móveis e imóveis inventariados.
Entretanto, não foi possível avaliar se houve a identiﬁcação e a adoção das medidas cabíveis em face de eventual prejuízo ao erário.
De toda sorte, em relação a parte contábil, objeto do
presente processo, temos que não existem irregularidades capazes de macular as contas do gestor.
3. QUADRO RESUMIDO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
Despesas com pessoal – Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
34.709.429,58
Despesas totais com pessoal
1.046.660,22
% das despesas totais com pessoal em rela- 3,02%
ção à RCL
% Limite das despesas totais com pessoal em 6,00%
relação à RCL

Fonte: Processo TC 4.890/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Gasto Total
Em R$ 1,00

com

Subsídio

–

Poder

Descrição
Receitas Municipais – Base Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores
www.tce.es.gov.br

Legislativo

Valor
29.599.930,39
399.600,00

% Compreendido com subsídios
% Limite

1,35%
5,00%

Fonte: Processo TC 4.890/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial 25.322,25
Individual
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores
3.700,00
% de correlação com o subsidio do deputado es- 14,61%
tadual
% Limite de correlação com o subsidio do depu- 30,00%
tado estadual

Fonte: Processo TC 4.890/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no 1.488.310,32
Exercício
Total da Despesa Legislativa com Folha de Pa- 819.828,47
gamento
% Gasto com folha de pagamentos
55,08%
% Limite Gasto com folha de pagamentos
70,00%

Fonte: Processo TC 4.890/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Gastos Totais – Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receitas Tributárias e Transf. de Impostos – 21.261.576,52
Exercício Anterior
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - 1.488.310,36
exceto Inativos (7%)
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inati- 1.380.539,83
vos
% Gasto total do Poder
6,49%
% Limite Gasto total do Poder
7,00%
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Fonte: Processo TC 4.890/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Chefe do
Poder Legislativo do município de Mantenópolis, exercício ﬁnanceiro de 2016, formalizada de acordo com a IN
TCEES 34/2015, e instruída nos termos da Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação
de contas anual do Senhor Reinaldo de Freitas Capaz,
ordenador de despesas no exercício ﬁnanceiro de 2016,
na forma do art. 84 da Lei Complementar 621/2012.
Sugere-se, ainda, a aplicação de multa ao atual ordenador de despesas, Senhor Carlos de Oliveira Barboza,
tendo em vista que houve descumprimento do prazo de
envio da prestação de contas anual, conforme pontuado
no item 2.1 desta ITC”.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:

1.1 Aplicar sanção de MULTA ao Sr. CARLOS DE OLIVEIRA
BARBOZA, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em
razão do descumprimento do prazo de envio da Prestação de Contas Anual;
1.2 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor REINALDO FREITAS CAPAZ, dando-lhe quitação;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (relatora).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 1186/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 00956/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ROGERIO FEITANI
Representante: JEFSON TAYLOR, PEDRO JADIR BONNA
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CIENTIFICAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelos senhores Pedro Jadir Bonna e Jefson Taylor, relatando, em suma, suposta ilegalidade na prestação de serviço de transporte escolar realizadas pelas empresas Venestur Turismo Ltda e Sam Transportes e Serviços Ltda, que estariam
prestando serviço para o Município de Jaguaré, sem licitação, com quebra do princípio da impessoalidade.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02235/2018-7, opinou
pelo não conhecimento e consequente arquivamento
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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da representação, por entender que a mesma não se encontra acompanhada de indícios de prova das irregularidades elencadas pelo representante.

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 02525/2018-7, de lavra do Procurador Luciano Vieira, opinando pelo não conhecimento e arquivamento da representação.

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

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
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02235/2018-6, abaixo
transcritos:
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Considerando esse breve escorço inicial, passamos a
analisar os elementos apresentados por meio da documentação enviada pelo Sr. Pedro Jadir Bonna e Sr. Jefson
Taylor como possível representação, em atenção ao que
dispõe o Regimento Interno desta Corte de Contas.
Preliminarmente, destacamos que o documento protocolado perante esta Corte de Contas foi autuado (Termo
de Autuação 00956/2018 – documento eletrônico 01)
com fundamento no artigo 184 do Regimento Interno
que determina que qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
No entanto, para que uma denúncia seja conhecida, necessária se faz a constatação da existência de critérios
mínimos de admissibilidade, conforme determina o art.
177 do RITCEES, in verbis:

I - ser redigida com clareza;

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.
O artigo 182, parágrafo único, por sua vez, assim preceitua:
Art. 182. Parágrafo único. Aplicam-se às representações,
no que couber, as normas relativas à denúncia.
Extrai-se da leitura dos normativos mencionados, que
dentre os requisitos de admissibilidade da representação em face de licitação, ato e contrato, consta expressa a exigência de ser redigida com clareza e conter os
elementos de convicção, bem como estar acompanhada de indício de prova, sob pena de não conhecimento,
inteligência do artigo art. 177, incisos II e III, e § 1º c/c
art. 186 da Resolução TC 261/132.
Em sua exordial, os representantes fazem um breve esboço no qual relatam que o Município de Jaguaré instaurou o processo nº 004865/2017, com o intuito de atender o transporte escolar da rede estadual e sistema municipal de ensino, em caráter emergencial.
www.tce.es.gov.br

Dando prosseguimento ao feito, relatam que a administração municipal procedeu à pesquisa de mercado obtendo orçamentos com as empresas Unimar Transportes
Ltda, José Belarmino do Nascimento ME, Venestur Tursimo Ltda EPP e Sam Transportes e Serviços Ltda – ME.
Prosseguem tecendo aﬁrmações de que a Comissão Permanente de Licitação já tinha conhecimento de que existiam no mercado empresas que ofertariam preços menores do que os contratados, embora tenha a administração municipal optado por uma contratação com preços bem maiores que os praticados no mercado.
Em seguida, os representantes passam a alegar o seguinte:
O primeiro agente público demandado, na qualidade de
ex Prefeito Municipal, permitiu a contratação da empresa Venestur Tursimo Ltda EPP e Sam Transportes e Serviços – ME, ao longo de seu período do exercício, sem licitação, com total quebra do princípio da impessoalidade. Não visava a prestação do serviço com eﬁciência e
segurança aos alunos, mas ao estabelecimento de relação contratual com pessoa jurídica da preferência dele e dos membros da Comissão Permanente de Licitação, como demonstram as reiteradas e renovadas contratações.
Ainda acrescentam:
[...]
Nessa conformidade, a escolha da contratada não foi impessoal nem regida por critérios objetivos e nem foi suﬁciente.
Não houve lealdade dos agentes públicos eleitos e posicionados estrategicamente como representante do Poder Executivo, Prefeito, Membros da Comissão PermaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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nente de Licitação, os quais desconsideraram sua missão
para atender a interesses pessoais de empresários.

trumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero.

Para tanto, e pelos fatos expostos acima solicita providências.

Além disso, o que se faz constar nos autos é justamente no sentido diametralmente oposto ao alegado pelos
representantes, como a existência da coleta de preços
das empresas buscando demonstrar que a contratação
se baseou no menor preço cotado (peça complementar 00672/2018-5, documento eletrônico 03, ﬂs. 21/26,
27/32, 33/38 e 69/47), além da justiﬁcativa para contratação emergencial evidenciada nos autos (peça complementar 00672/2018-5, documento eletrônico 03, ﬂs
02/05) e parecer jurídico motivando a contratação (peça complementar 00673/2018-51, documento eletrônico 04, ﬂs 60/63)

Grifos nossos.
Pois bem. Esses são os relatos que podem ser extraídos
e sintetizados da exordial apresentada pelos representantes.
Percebe-se, claramente, no entanto, a generalidade com
que foi formulada as alegações dos representantes, uma
vez que se mostraram vagas, imprecisas e inconsistentes.
Isso porque dos fatos relatados, depreende-se que a
possível “irregularidade” suscitada reside nas contratações emergências efetuadas com as empresas Venestur
e Sam Transportes, irregularidade essa que se funda em
aﬁrmações do tipo “...a Comissão Permanente já tinha
conhecimento de que existiam no mercado empresas
que ofertariam preços menores do que os contratados”,
(...) a Administração Pública optou por uma contratação
com preços bem maiores do que os praticados no mercado” “Não visava à prestação do serviço (...) mas ao estabelecimento de relação contratual com pessoa jurídica de preferência dele e dos membros da Comissão Permanente de Licitação ...”, aﬁrmações essas que vieram
desprovidas de qualquer comprovação que pudesse a vir
conﬁrma-las.
Naturalmente que a Lei não dá preferência aos requisitos de admissibilidade de uma representação, porém,
entendemos que o indício de prova é aquele elemento
essencial para os esforços a serem depreendidos pela
Corte de Contas, além de evitar que tão importante ins-

Assim, não é encontrado no presente processo nenhum
indício de prova que traga legalidade no recebimento da
presente representação, portanto, por este aspecto também não deve ser conhecida.
Deste modo, é forçoso concluir que a narrativa apresentada pelos Srs. Pedro Jadir Bonna e Jefson Taylor, no documento protocolado junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sob o nº. 00680/2018, não oferece conjunto probatório suﬁciente para preencher os requisitos legais mínimos de admissibilidade do Requerimento, mormente no que tange aos incisos 177, incisos
II e III do Regimento Interno desta Corte de Contas, restando ausentes os elementos de convicção, bem como
os indícios de prova quanto aos fatos levantados.
Pelo exposto, entendemos que a representação formulada não deva ter seguimento nesta Corte de Contas. Assim, sugere-se o não conhecimento da representação,
nos termos do art. 177, § 1º, do RITCEES.
www.tce.es.gov.br

Proposta de encaminhamento
Com base nos entendimentos anteriormente externados, sugerimos a seguinte 1proposta de encaminhamento à consideração da Exmo. Conselheiro Relator:
a) seja feito o juízo de admissibilidade pelo Exmo. Relator, nos termos do art. 177, § 2.º, do RITCEES;
b) quanto ao juízo de admissibilidade, sugerimos o não
conhecimento da representação, nos termos do art.
177, § 1º do RITCEES;
c) caso seja acatada a sugestão acima, que a decisão seja submetida ao Plenário, em atendimento ao art. 177, §
3.º, do RITCEES e os presentes autos sejam arquivados,
nos termos do art. 176, §3º, inciso I do RITCEES; e
d) Para que seja dada ciência ao representante do teor
da decisão ﬁnal a ser proferida, conforme art. 307, §7º,
da Resolução TC 261/2013.
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
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:
1.1 NÃO CONHECER da Representação;
1.2 CIENTIFICAR os representantes;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1187/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CIENTIFICAR
– ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelos senhores
Pedro Jadir Bonna e Jefson Taylor, relatando, em suma,
suposta ilegalidade na prestação de serviço de transporte escolar realizado pela empresa Transigor Transportes e
Turismo Ltda - EPP, que estaria prestando serviço para o
Município de Jaguaré, sem licitação, com quebra do princípio da impessoalidade.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02236/2018-9, 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 02509/2018-9, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinando pelo não conhecimento e arquivamento da representação.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

ção enviada pelo Sr. Pedro Jadir Bonna e Sr. Jefson Taylor
como possível representação, em atenção ao que dispõe
o Regimento Interno desta Corte de Contas.
Preliminarmente, destacamos que o documento protocolado perante esta Corte de Contas foi autuado (Termo de
Autuação 00958/2018 – documento eletrônico 01) com
fundamento no artigo 184 do Regimento Interno que determina que qualquer licitante, contratado, pessoa física
ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
No entanto, para que uma denúncia seja conhecida, necessária se faz a constatação da existência de critérios mínimos de admissibilidade, conforme determina o art. 177
do RITCEES, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré

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 Instrução
Técnica Conclusiva n.º 02236/2018-1, abaixo transcritos:

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.

Responsável: ROGERIO FEITANI

Considerando esse breve escorço inicial, passamos a analisar os elementos apresentados por meio da documenta-

O artigo 182, parágrafo único, por sua vez, assim preceitua:

Processo: 00958/2018-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Representante: JEFSON TAYLOR, PEDRO JADIR BONNA

www.tce.es.gov.br
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Art. 182. Parágrafo único. Aplicam-se às representações,
no que couber, as normas relativas à denúncia.
Extrai-se da leitura dos normativos mencionados, que
dentre os requisitos de admissibilidade da representação em face de licitação, ato e contrato, consta expressa
a exigência de ser redigida com clareza e conter os elementos de convicção, bem como estar acompanhada
de indício de prova, sob pena de não conhecimento, inteligência do artigo art. 177, incisos II e III, e § 1º c/c art.
186 da Resolução TC 261/132.
Em sua exordial, os representantes fazem um breve esboço no qual relatam que o Município de Jaguaré instaurou o processo nº 001833/2017, com o intuito de atender o transporte escolar da rede estadual e sistema municipal de ensino, em caráter emergencial.
Nesse contexto, aﬁrmam que considerando que nas modalidades de dispensa ou inexigibilidade, coleta-se três
orçamentos e contrata-se pelo menor preço, a Administração Pública procedeu a pesquisa de mercado, obtendo três orçamentos, dos quais extrai-se que a Transigor
Transportes e Turismo Ltda Me, apresentou o menor valor (R$ 3,63 – três reais e sessenta e três centavos) por
Km.
Em seguida, os representantes passam a alegar o seguinte:
O primeiro agente público demandado, na qualidade de
ex Prefeito Municipal, permitiu a contratação da empresa TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME, ao
longo de seu período do exercício, sem licitação, com total quebra do princípio da impessoalidade. Não visava
a prestação do serviço com eﬁciência e segurança aos
alunos, mas ao estabelecimento de relação contratual

com pessoa jurídica da preferência dele e dos membros
da Comissão Permanente de Licitação, como demonstram as reiteradas e renovadas contratações.
Ainda acrescentam:
As empresas Viação Vale do Cricaré Ltda EPP e Aritur
Trasportes e Turismo Ltda, ao que parece não tinham
intenção alguma de concorrer com a Transigor, basta observar os orçamentos das três empresas.
[...]
Não houve lealdade dos agentes públicos eleitos e posicionados estrategicamente como representante do Poder Executivo, Prefeito, Membros da Comissão Permanente de Licitação, os quais desconsideraram sua missão para atender a interesses pessoais de empresários.
Para tanto, e pelos fatos expostos acima solicita providências.
Grifos nossos.
Veriﬁca-se que os apontamentos foram feitos de forma genérica, sem oferecer um desenvolvimento lógico
das ideias propostas e apresentavam menções vagas de
que a contratação com a Transigor Transportes e Turismo
ocorreu estribada na preferência do prefeito municipal e
dos membros da Comissão Permanente de Licitação pela referida empresa, alegações que restaram desprovidas
de qualquer documentação de suporte à suposta argumentação suscitada.
Além disso, alegam que as demais empresas que apresentaram orçamentos (Viação Vale do Cricaré e Aritur
Trasportes e Turismo) “ao que parece” não tinham intenção de concorrer, bastando para tanto observar os orçamentos das três empresas. Novamente os representantes trazem aos autos tão somente seus relatos, desacomwww.tce.es.gov.br

panhados de qualquer elemento probatório mínimo que
dê suporte às suas irresignações.
Neste contexto, registra-se, que o parecer colacionado
aos presentes autos (Processo TC 0958/2018, documento eletrônico 04 – peça complementar 00676/2018, ﬂ.
18), apresenta as justiﬁcativas que culminaram na contratação emergencial ora questionada, cujo trecho abaixo transcrevemos:
Com efeito, na hipótese dos autos, é de conhecimento
deste órgão que o GAECO – Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado, composto por membros do Ministério Púbico, Polícia Civil e Polícia Militar,
em cumprimento a um mandado de busca e apreensão,
apreenderam diversos documentos e processos nesta
municipalidade na dada de 11 de abril de 2017, sendo
que um desses processos foi o de nº 6.1115/2014, a que
se refere o Pregão Presencial nº 124/2014 e o contrato
nº 024/2015.
Na mesma data informada acima o Prefeito Municipal foi
afastado do cargo pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Assim, vê-se que não foi possível a prorrogação contratual pelo vice-prefeito, agora chefe do executivo municipal em exercício, uma vez que para realização do aditivo
de prazo, faz-se necessário a presença do processo administrativo, no caso, físico, haja vista que a municipalidade
ainda não dispõe de processo eletrônico.
O certo é que a prorrogação não ocorreu, persistindo assim, a situação de iminente risco à continuidade dos serviços, conforme acentuado sucintamente no ofício de ﬂs.
02/05.
Por esta razão, desde que se considere que a interrupção
dos serviços em questão tenha o condão de causar séSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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rios danos à Administração, não resta alternativa, senão
a contratação emergencial.
Também nesse mesmo parecer, há o registro quanto à
cotação de preços realizada, nos seguintes termos:
n) despacho do Secretário Municipal de Educação e Cultura informando que após a cotação de preços com 03
(três) empresas, veriﬁcou-se que os preços são compatíveis com os valores de mercado e que a empresa Transigor Trasportes e Turismo Ltda possui o menor valor; registrando, também que referida empresa não é o atual
prestador de serviços desta municipalidade, porém, o
valor ofertado é menor que o contratado anteriormente (ﬂ.53).
Cumpre destacar que o processo TC 3262/2017 desta
Corte de Contas, refere-se à denúncia na qual também se
apontou supostas irregularidades na contratação emergencial com a empresa Transigor Transportes e Turismo,
realizada no mesmo período que aqui se questiona.
Na Instrução Técnica Conclusiva 02578/2017, após a notiﬁcação do Prefeito Municipal (Ruberci Casagrande), a
área técnica analisando à contratação emergencial realizada com a Transigor, manifestou-se nos termos cujo excerto abaixo transcrevemos:
[...]
Analisando a documentação encaminhada, veriﬁca-se
que o GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, em
cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
ES, apreendeu diversos documentos e processos do Município de Jaguaré no dia 11 de abril de 2017.
Na mesma data, por força de decisão judicial, houve o

afastamento do Prefeito Municipal pelo prazo de 90 (noventa) dias, além de secretários e diversos servidores,
assumindo como Chefe do Poder Executivo o Sr. Ruberci
Casagrande, Vice-Prefeito Municipal.

O Acórdão 00952/2017, referente ao processo mencionado (TC 3262/2017) seguindo o entendimento da área
técnica, decidiu pelo não conhecimento da representação, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado.

Observa-se que o Processo Administrativo nº 6115/2014,
relativo à contratação do serviço de transporte escolar com a empresa Jaguaré Transportes Ltda - ME, cujo
contrato venceria em 30/04/2017, foi um dos processos apreendidos, o que teria diﬁcultado a realização de
aditivo contratual, uma vez que o Município de Jaguaré não dispõe de processo eletrônico e somente houve
abertura do malote dos documentos apreendidos no dia
02/05/2017.

No caso que aqui se analisa, outra não pode ser a conclusão a que se pode chegar.

Assim, em razão do término do contrato, houve a contratação emergencial da empresa Transigor Transportes e Turismo Ltda – EPP, por dispensa de licitação, com
fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, por
45 (quarenta e cinco) dias, para evitar o risco de suspensão do serviço de transporte escolar, e novo processo licitatório foi iniciado pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, conforme demonstrado nos autos.
Portanto, além do anonimato do denunciante, veriﬁca-se que o presente expediente não está devidamente acompanhado de indícios de prova, uma vez que não
restou demonstrado que a empresa Transigor Transportes e Turismo Ltda – EPP estaria prestando serviço sem a
devida cobertura contratual, o que descumpre também
o requisito do inciso III do art. 177 do RITCEES.
Desse modo, considerando as questões trazidas aos autos, entendemos que a demanda formulada não deva ter
seguimento nesta Corte de Contas. Assim, sugere-se o
não recebimento do presente expediente, nos termos
do art. 177, §1º do RITCEES.
www.tce.es.gov.br

Isso porque, a narrativa apresentada pelos Srs. Pedro Jadir Bonna e Jefson Taylor, no documento protocolado
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sob o nº. 006772/2018, não oferece conjunto probatório suﬁciente para preencher os requisitos legais mínimos de admissibilidade do Requerimento, mormente
no que tange aos incisos 177, incisos II e III do Regimento Interno desta Corte de Contas, restando ausentes os
elementos de convicção, bem como os indícios de prova
quanto aos fatos levantados.
Pelo exposto, entendemos que a representação formulada não deva ter seguimento nesta Corte de Contas. Assim, sugere-se o não conhecimento da representação,
nos termos do art. 177, § 1º, do RITCEES.
Proposta de encaminhamento
Com base nos entendimentos anteriormente externados, sugerimos a seguinte proposta de encaminhamento
à consideração da Exmo. Conselheiro Relator:
a) seja feito o juízo de admissibilidade pelo Exmo. Relator, nos termos do art. 177, § 2.º, do RITCEES;
b) quanto ao juízo de admissibilidade, sugerimos o não
conhecimento da representação, nos termos do art.
177, § 1º do RITCEES;
c) caso seja acatada a sugestão acima, que a decisão seja submetida ao Plenário, em atendimento ao art. 177, §
3.º, do RITCEES e os presentes autos sejam arquivados,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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nos termos do art. 176, §3º, inciso I do RITCEES; e
d) Para que seja dada ciência ao representante do teor
da decisão ﬁnal a ser proferida, conforme art. 307, §7º,
da Resolução TC 261/2013.
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

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

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, por:
1.1 NÃO CONHECER da Representação;
1.2 CIENTIFICAR os representantes;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

ACÓRDÃO TC- 1188/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

de técnica competente, para análise dos itens remanescentes.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não
Especializadas – SecexMeios, na Instrução Técnica Conclusiva 1991/2018-8, opinou pelo não conhecimento e
consequentemente arquivamento da denúncia, por entender que o denunciante não evidenciou elementos de
convicção, tampouco encaminhou indícios de provas.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 02556/2018-6, de lavra do Procurador Luciano Vieira, opinando pelo não conhecimento e arquivamento da representação.

Processo: 01361/2018-6

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

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
Instrução Técnica Conclusiva n.º 01991/2018-8, abaixo
transcritos:

UG: PM - Prefeitura Municipal de Vila Valério
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: IRINEU WUTKE
Representante: VITOR LIBARDI
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CIENTIFICAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

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

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo senhor Vitor Libardi, relatando, em suma, supostas irregularidades em processos licitatórios, execução de obras e outros serviços, assim como em controle de almoxarifado.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

Instada a se manifestar no que concerne aos itens relativos às obras, a SecexEngenharia, na Manifestação Técnica 287/2018-1, opinou pelo não conhecimento da presente denúncia e o encaminhamento dos autos à unidawww.tce.es.gov.br

2

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os requisitos de admissibilidade da denúncia são aqueles
retratados no artigo 94 da Lei Complementar 621/2013,
a saber:
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;
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

pras por Secretaria’, correspondente ao exercício de
2017, relatório que, no presente caso, não se qualiﬁca
como indicio de prova.

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

Acerca da exigência de indício de prova, ressalta-se que
o Plenário entendeu que ‘é elemento essencial para os
esforços a serem depreendidos pela Corte de Contas,
além de evitar que tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero’, conforme se veriﬁca no seguinte julgado:

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Ao analisar os autos e a documentação encaminhada pelo denunciante, eventos 02 e 03 do processo eletrônico,
veriﬁca-se que não foram cumpridos os requisitos II e III
do artigo supracitado.
O denunciante não evidenciou elementos de convicção,
tampouco, encaminhou indícios de provas.
Sobre o item 5, da petição inicial, apenas informou o processo e o contrato referente à aquisição de marmitas e
discordou do quantitativo fornecido para a Secretaria
Municipal de Agricultura.
Em relação ao item 6, argumentou que a relação de compras da Prefeitura, referente ao exercício de 2017, apresenta várias irregularidades, ilicitudes e descaso com o
dinheiro público, tendo em vista a aquisição, para a Secretaria Municipal de Agricultura, de 2.000 (dois mil) pacotes de biscoito de maisena, 28 (vinte e oito) unidades
de colchão para cama hospitalar, 120 (cento e vinte) cuecas e 80 (oitenta) fraldas.
Quanto ao item 7, também da petição inicial, o denunciante alega que inexiste controle no almoxarifado do
município e trouxe como exemplo o desaparecimento
de 91 canos de PVC.
Para subsidiar as supostas irregularidades, o denunciante se limitou a encaminhar a ‘Listagem de Itens das Com-

ACÓRDÃO TC-1211/2015 - PLENÁRIO
Tratam os autos de expediente encaminhado pela empresa (...), protocolizado nesta Corte de Contas em
26/01/2015, sob o nº 50092/2015-6, em face do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha, informando acerca
de possíveis irregularidades cometidas nos pagamentos
efetuados naquele jurisdicionado sem obediência a ordem cronológica de pagamentos.
(...) ratiﬁco o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC , nos seguintes termos:
(...) a representação, a exemplo das denúncias, tem como pressuposto de admissibilidade ser redigida com clareza, conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, estar acompanhada de indício de prova e tratar de matéria de competência desta Corte de Contas. Pois bem, analisando a
documentação constante dos autos, veriﬁcamos que a
matéria relacionada à aplicabilidade da Lei de Licitações
é de competência desta Corte de Contas, a peça acusawww.tce.es.gov.br

tória foi redigida com clareza, contêm informações de
fatos e circunstâncias e qualiﬁcação da Pessoa Jurídica
contratada, ou seja, cumprido os requisitos exigidos pela LC 621/12 em seu art. 94, caput, e incisos I, II e V, não
se aplicando ao caso o inciso IV já que se refere a Pessoa
Física. Contudo, relativamente ao inciso III do art. 94 da
LC nº 621/12, estar acompanhado de indicio de provas,
necessário tecermos algumas considerações. (...) Naturalmente que a Lei não dá preferência aos requisitos de
admissibilidade de uma representação, porém, a nosso sentir, o indício de prova é elemento essencial para
os esforços a serem depreendidos pela Corte de Contas,
além de evitar que tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero. No presente caso, o relato da representação se dá em virtude de que a empresa alega ter entregado determinado bem à municipalidade e não houve
o pagamento desta entrega. Para esta situação, não é da
competência desta Corte de Contas intervir em favor de
eventuais direitos particulares uma vez que o foro competente para se buscar este cumprimento é a própria administração ou o Poder Judiciário. No entanto, percebemos que este não é o pedido do representante, mas sim
que se avalie se está sendo cumprida a ordem cronológica dos pagamentos efetuados pela municipalidade. (...)
Note-se que para recebimento da representação haveria de constar destes autos um indício de prova de que
há descumprimento desta ordem cronológica e o que se
percebe é que somente é acostado na documentação de
suporte da representação, uma nota de empenho que
por disposição legal, Lei 4.320/64, art. 61, trata-se de
“um documento que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a deSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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dução desta do saldo da dotação própria”, ou seja, simplesmente um documento que não enseja nenhum pagamento por si só. O documento hábil para determinar
um pagamento é a liquidação de despesa e neste caso,
o representante nos envia cópia de Nota Fiscal nº 3710
de 15/10/2012 indicando que transporte seria realizado
por (...).(ﬂs. 129) (...) Ocorre que, junto a esta documentação que acompanha a representação não se encontra
nenhum relato, indicação, comprovação de que, em relação a fonte de recursos deﬁnidas para a contratação,
tenha ocorrido eventual descumprimento da ordem cronológica de pagamentos, e neste aspecto, por não atender a legislação, a presente representação não deve ser
recebida.
(...) Assim, em consonância com as manifestações da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO,
com fundamento no art. 71, V da Constituição Estadual,
e art. 1º, VII da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
3.1 pelo não conhecimento do feito com amparo no inc.
III e § 1º do art. 94 da LC 621/12 c/c § 1º do art. 177 do
RITCEES, e pelo arquivamento dos autos, ante o preconizado no art. 176, §3º, inc. I, da Resolução TC 261/2013;
Nesses termos, sugere-se o não conhecimento desta
denúncia, nos termos do art. 177, § 1º, do RITCEES.
3

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Não conhecer a presente denúncia, tendo em vista o descumprimento dos requisitos de admissibilidade
exigidos pelo artigo 94, da Lei Complementar 621/2012,
e art. 177, do RITCEES;
3.2 – Cientiﬁcar o denunciante da decisão a ser proferi-

da por esta Corte de Contas, nos termos do art. 307, §7º,
do RITCEES;
3.3 – Arquivar os autos na forma do art. 330, inciso IV,
do RITCEES.
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

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO

ACÓRDÃO TC- 1189/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:
1.1 NÃO CONHECER da Representação;
1.2 CIENTIFICAR o representante;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: 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
www.tce.es.gov.br

Processos: 01647/2018-4, 06890/2013-4, 04590/20116, 04111/2011-1
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: CMDM - Câmara Municipal de Domingos Martins
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Interessado: ARILTON DE FREITAS KLIPPEL, OSMAR JOSE DE OLIVEIRA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DAR PROVIMENTO –
ARQUIVAR SEM A BAIXA DO DÉBITO E DA RESPONSABILIDADE.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, contra a DECISÃO MONOCRÁTICA n. 213/2018, proferida pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, nos autos do
processo TC n. 6890/2013.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Na Decisão embargada, o Relator acolheu a proposta
constante do Parecer ministerial n. 6.425/2017, determinado o ARQUIVAMENTO do feito sem a baixa do débito/responsabilidade, quanto ao senhor OSMAR JOSÉ
DE OLIVEIRA.
Segue a transcrição:
“(...) Pelo exposto, acompanhando o posicionamento do Ministério Público Especial de Contas, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, na forma
do art. 330, IV do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr.
Osmar José de Oliveira, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.

art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, em razão da omissão ora integrada, e DETERMINO O
ARQUIVAMENTO do presente processo, nos termos do
art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do Senhor Arilton de Freitas Klippel, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 21 de junho de 2018.

À Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros.

MARCO ANTONIO DA SILVA

Vitória, 1 de fevereiro de 2018.

Após ciência do Procurador Luciano Vieira, a Secretaria
do Ministério Público de Contas emitiu o Despacho de
Arquivamento n. 4.637/2018 (f. 14), enviando os autos
para o Centro de Documentação e Arquivo (CDOC).

MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição”
Na Petição Inicial (f. 2/4), o embargante busca suprir a
OMISSÃO quanto ao senhor ARILTON DE FREITAS KLIPPEL, também responsabilizado nos autos.
Ato contínuo, o Relator emitiu a Decisão Monocrática n.
943/2018 (f. 7/10), conhecendo dos Embargos e dando-lhes provimento, para realizar o Arquivamento do feito
quanto ao responsável omitido.
Segue a transcrição:
“(...) 4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no

RELATOR”

No Despacho n. 34.024/2018, o CDOC comunicou a impossibilidade de se arquivar o feito, pois o Sistema e-TCEES condiciona o procedimento à existência de julgamento colegiado.
Segue a transcrição:
“Devolvemos a este SMPC os Processos TC-6890/2013 e
apensos (TC-1647/2018, TC-4590/2011, TC-4111/2011,
SEP 71344829, SEP 78646243 e SEP 78645808), tendo
em vista que não foi possível realizar a operação de arquivamento, pois existe(m) processo(s) com julgamento
pendente.
www.tce.es.gov.br

O sistema “e-tcees” não permite o arquivamento dos autos sem que as pendências citadas sejam sanadas.
Cordialmente,
Anderson Gomes Barbosa
Analista Administrativo”
Após a manifestação do CDOC, os autos foram enviados
a este Gabinete pela Secretaria do Ministério Público de
Contas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
No Parecer n. 6.425/2017, o Ministério Público de Contas sugeriu o Arquivamento dos autos, sem a baixa do
débito/responsabilidade, uma vez que o ressarcimento
e a multa, impostos aos senhores ARILTON DE FREITAS
KLIPPEL e OSMAR JOSÉ DE OLIVEIRA, já estavam sendo
cobrados pelos respectivos credores.
Acolhendo a posição ministerial, o Conselheiro Substituto proferiu a Decisão Monocrática n. 213/2018, omitindo o nome de um dos responsáveis. Após a interposição
dos Embargos, o então relator expediu a Decisão Monocrática n. 943/2018, suprindo a omissão.
Observo que o recurso foi conhecido e o mérito foi provido, nos termos da Decisão Monocrática n. 943/2018,
com a devida ciência do Ministério Público de Contas.
No entanto, faz-se necessária a submissão do feito ao
Colegiado, a ﬁm de registrar o julgamento dos Embargos, viabilizando o seu Arquivamento pelo sistema informatizado deste Tribunal, conforme solicitação do CDOC,
corroborando o entendimento constante das Decisões
Monocráticas.
Pelo exposto, com fundamento no art. 465 do Regimento Interno, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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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, por:
1.1 DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, em conformidade com o Parecer n. 6.425/2017
e as Decisões Monocráticas n. 213/2018 e n. 943/2018;
1.2 ARQUIVAR os autos, sem a baixa do débito e da responsabilidade, quanto aos senhores ARILTON DE FREITAS KLIPPEL e OSMAR JOSÉ DE OLIVEIRA.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1190/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02038/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: CMG - Câmara Municipal de Guarapari, PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, WENDEL SANTANA LIMA
Representante: DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO

4. Especiﬁcação do quórum:

REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CIENTIFICAR – ARQUIVAR

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

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

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

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo senhor Denizart Luiz do Nascimento, denunciando, em suma, que
o sítio eletrônico www.realidadecapixaba.com.br teria
informado, em 18 de dezembro de 2017, quanto à possível prática de crime de corrupção no âmbito do Poder
Executivo de Guarapari, que teria operado por meio das
contratações de artistas/empresas para a Festa da Cidade de Guarapari de 2017, tendo os contratados supostamente repassado parte substancial do cachê recebido
pela prestação dos serviços para agentes públicos responsáveis por promover as contratações.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:

www.tce.es.gov.br

Aduziu, ainda, que levou a denúncia ao conhecimento
da Presidência da Câmara Municipal de Guarapari, que
não teria tomado as devidas providências no sentido de
apurá-la.
Instada a manifestar-se, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios,
na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01111/2018-7, 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 02276/2018-6, de lavra do Procurador Luciano Vieira, opinando pelo não conhecimento e arquivamento da representação.
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
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02276/2018-6, abaixo
transcritos:
“2. ADMISSIBILIDADE:
É no artigo 94 da Lei Complementar Estadual n. 621/2013,
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, que estão retratados os requisitos para admissibilidade das denúncias:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunsSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tâncias e os elementos de convicção;

muito superior ao tamanho da rua;

III - estar acompanhada de indício de prova;

Os gastos com a festa em 2017 ﬁcou em R$ 21.265,00,
enquanto em 2018 subiu para R$ 41.500,00;

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Tais requisitos são aplicados às representações por força
do artigo 99, parágrafo 2º da LOTCEES.
Os requisitos extrínsecos são aqueles que se referem às
formalidades processuais, permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão descritos nos incisos I a V. Veriﬁca-se que os requisitos elencados acima restam cumpridos, com exceção do inciso
III, o que por si só enseja decisão pelo não recebimento
da presente denúncia.
O representante, em sua exordial, alega que houve desvios de dinheiro público em algumas contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Guarapari, sendo que
aponta o seguinte:
Sobrepreço na contratação de shows artísticos com a ﬁnalidade de repassar parte do valor a pessoas indicadas;
As bandas contratadas cobraram cache mais alto que no
ano anterior;
“Superfaturamento” na contratação de separador público, em que informa que a metragem contratada seria

Contratação de empresa que supostamente estaria envolvida em outras irregularidades;
Lastreando todas essas imputações, o representante
apenas trouxe matérias jornalísticas, as quais fazem remissão a denúncias anônimas e um suposto áudio enviado a um dos veículos da imprensa em questão.
Como pode ser percebido, não há nos autos nenhum indício de prova apto a ensejar a instauração de uma ação
de Responsabilização contra o representado.
Primeiramente, quanto a questão das bandas, não ﬁcou
demonstrado nos autos quais parâmetros foram usados
para se deﬁnir o valor cobrado no ano de 2017 e no ano
de 2018. A quantidade de integrantes na apresentação, a
duração do show, são só alguns exemplos de fatores que
podem inﬂuenciar no valor ﬁnal, o que demonstra a carência na fundamentação.
No que tange a quantidade de “separador público”, da
mesma forma o representante apenas alega que foi superior ao que ele entende como necessário, sem demonstrar de fato que o referido objeto foi subutilizado.
Segundo a matéria, base da representação, a rua teria
aproximadamente 500 metros, mas nem isso consta nos
autos, além do que poderíamos imaginar que os “separadores de público” poderiam ser usados nos dois lados
da via e o restante em outros pontos do evento.
Mais uma questão que se mostra despida de fundamentação é o fato de no ano de 2017 terem sido gastos R$ R$
21.265,00, enquanto em 2018 o gasto teria subido para
R$ 41.500,00. Na mesma esteira, devemos levar em conwww.tce.es.gov.br

ta a variação dos custos da produção do evento de um
ano para o outro bem como o tamanho do evento em si,
sendo inviável para o ﬁm que se almeja a simples comparação direta de valores.
Por ﬁm, alega que a empresa contratada estaria envolvida em outras irregularidades ocorridas em eventos anteriores, sem trazer aos autos nenhum processo ao qual a
mesma responde ou qualquer outra prova que demonstre a inidoneidade da referida empresa, sendo, portanto, incabível a suposta alegação, nos moldes que se apresenta.
Nesses termos, entende-se pelo não recebimento da representação por entender que não restou cumprido o
requisito elencado no artigo 94, inciso III da Lei Complementar Estadual n. 621/2013, Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo.
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do artigo 94, §1º, e art. 99, §2º da LC
621/12, o não conhecimento da presente Representação, tendo em vista não restarem cumpridos os requisitos de admissibilidade.
3.1.1 Em consequência, nos termos do art. 330, IV, da
Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes autos”.
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
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO

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 primeira câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:

Processo: 02143/2017-6

1.1 NÃO CONHECER a Representação;

Exercício: 2009

1.2 CIENTIFICAR a representante;

UG: CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, o
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição - relatora) e Marco Antonio da Silva
(convocado).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHERIO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral

ACÓRDÃO TC- 1191/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Relator: Marco Antônio da Silva
Responsáveis: LUIZ JOSE ALLEDI DE CARVALHO [FAUSTO
ANTONIO POSSATO ALMEIDA (OAB: 6721-ES)], SEVERINO DE OLIVEIRA REZENDE, SONIA MERIGUETE, LETICIA
REGINA SILVA SOUZA, GILDO LEITE DE REZENDE [BEN-HUR BRENNER DAN FARINA], ANTONIO STEIN NETO
[FAUSTO ANTONIO POSSATO ALMEIDA (OAB: 6721-ES)],
DAVID ARPINI
PROCESSO APARTADO – DETERMINAÇÃO – INSTAURAR
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos apartados, originados a partir do desmembramento do Processo TC 4926/2010, relativos a auditoria realizada na Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, exercício 2009, de responsabilidade do Sr. Luiz Jose
Alledi de Carvalho e outros, acerca de possíveis irregularidades, envolvendo a falta de prestação de contas, falta
de comprovação de prestação de serviço, dentre outras.
Constatou-se que a CODEG efetuou, com atrasos, diversos pagamentos, assim como o recolhimento de encarwww.tce.es.gov.br

gos sociais e tributários, além de parcelas de acordos judiciais realizados com as empresas Betunel Indústria e
Comércio Ltda. e Rota Indústria e Comércio Ltda, fato
que originou uma considerável despesa relativa a juros e
multas, conforme razão da conta “Juros Passivos”.
Na sequência dos atos e fatos, cumprimento de diligências que envolveu a citação dos responsáveis, instada novamente a se manifestar, a área técnica, nos termos dá
Instrução Técnica Conclusiva 05915/2017-6, sugeriu a
instauração de Tomada de Contas Especial com o objetivo de apurar os fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o respectivo ressarcimento em razão
das ocorrências descritas nesta Instrução Técnica.
O Ministério Publico Especial de Contas, através do Parecer 196/2018-7, da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, divergindo da área técnica, pugnou pelo reenvio dos autos à área técnica para emenda
da Instrução Técnica Inicial.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo em vista a análise dos fatos, relativos à auditoria
realizada na Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, exercício 2009,
de responsabilidade do Sr. Luiz Jose Alledi de Carvalho e
outros, em comento, faz-se necessário à análise dos atos
e fatos, para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Compulsando os autos, veriﬁco que área técnica opinou pela instauração de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, identiﬁcação dos responsáveis e
quantiﬁcação do dano, com o consequente arquivamento do presente feito, com ciência do representante.
Deste modo, transcreve-se o posicionamento da área
técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
05915/2017-6, verbis:
[...]
Assim, como se veriﬁca a formação de um juízo quanto à
existência do dano, mas não há a responsabilização subjetiva dos administradores, na forma do preconizado no
Prejulgado n° 001, entendemos pertinente, até para que
os responsáveis possam exercer o direito de defesa adequadamente dentro da conduta a eles imputadas isoladamente, a instauração de Tomada de Contas Especial
para que as condutas sejam devidamente apuradas e a
responsabilidade subjetiva dos responsáveis veriﬁcada,
nos termos do art. 153 e ss, da Res. 261/2013 c/c art. 7º
da Instrução Normativa 32/2014.
Destaca-se que, nos termos do Documento acostado sob
a denominação Peça Complementar 6077/2017, página
13, os valores para pagamento do Acordo Judicial advinham da Prefeitura Municipal de Guarapari, motivo pelo qual, torna-se possível a formação de uma linha de
raciocínio favorável a proposição de expedir determinação à Prefeitura Municipal de Guarapari para a instauração de Tomada de Contas Especial para apurar os fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o respectivo ressarcimento.
5. CONCLUSÂO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Posto isso, opina-se, nos termos do art. 153 e ss, do Re-

gimento Interno desta Corte, aprovado por meio da Resolução TC-261/2013 c/c art. 7º da Instrução Normativa TC-32/2014, que se determine à Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio de seu representante legal o
Senhor Prefeito Edson Figueiredo Magalhães, a instauração da competente Tomada de Contas Especial com o
objetivo de apurar os fatos, identiﬁcar os responsáveis,
quantiﬁcar o dano e obter o respectivo ressarcimento,
das ocorrências descritas nesta Instrução Técnica. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 00196/2018-7, divergindo da
área técnica, propôs o reenvio dos autos à área técnica
para que emende a Instrução Técnica Inicial, tendo assim
se manifestado, verbis:
[...]
O Acórdão TC 1077/2016 – Primeira Câmara, proferido no bojo do Processo TC 4926/2010, determinou o
desmembramento da irregularidade registrada no item
3.3 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 6586/2013, de
modo a possibilitar a formação do presente caderno
processual, haja vista que, conquanto à época essa Corte
de Contas tenha reconhecido a ilegalidade e constatado
a ocorrência de dano ao erário, a citação realizada não
registrou imputação de débito, de forma individualizada,
aos responsáveis por essa irregularidade. Conﬁra:
7. Formar autos apartados relativamente ao item 4 da
fundamentação do voto do relator no 01106/2015-7
(item 3.3 da ITC n° 6586/2013), contendo cópia da
ITC n° 6586/2013, do Parecer do Ministério Público
Especial de Contas proferidos nos autos do Processo TC n° 4349/2010 e toda a documentação pertinente, constante do Processo TC n° 4926/2010 (ﬂs.) estabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa em
www.tce.es.gov.br

relação aos responsáveis;
Nesse contexto, o presente processo foi instaurado, visando, com isso, suprir as impropriedades que outrora
impossibilitavam esta Corte de recompor os cofres públicos, quais sejam, identiﬁcar a responsabilidade individual e o dano decorrente da irregularidade registrada
no item 3.3 da ITC 6586/2013 (Processo TC 4926/2010).
Todavia, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização
dos Municípios (SecexMunicípios), por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 258/2017, conquanto tenha apontado um dano ao erário devido a todos os responsáveis,
em tese, de forma solidária, no valor de R$ 125.612,15
(cento e vinte cinco mil, seiscentos e doze reais e quinze
centavos), no momento da proposta de citação não tomou as cautelas devidas para, de acordo com a nova forma de responsabilização amparada na construção prévia
de uma matriz de responsabilidade, individualizar a conduta de cada responsável. Veja:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto e em cumprimento a deliberação externada no subitem 7 do Acórdão TC-1.077/2016 – Primeira
Câmara, e das considerações abordadas nesta instrução,
em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, submeto a consideração superior
a seguinte proposta de encaminhamento:
5.1. Determinar, com fundamento no art. 56, III da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 e art. 157, inciso II,
do RITCEES, a CITAÇÃO dos responsáveis identiﬁcados no
quadro seguinte para, no prazo assinalado por este Tribunal, apresentarem, individual ou coletivamente, alegações de defesa, bem como os documentos que entenderem necessários e/ou recolherem as importâncias suSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018

160

ATOS DA 1a CÂMARA

jeitas a imputação de débito:
Tabela
Impõe-se, ainda, sugerir o encaminhamento de cópia
desta Instrução Inicial aos responsáveis junto ao respectivo termo de citação.
Após o exercício do contraditório, retornaram os autos
à mesma Equipe Técnica, que, por intermédio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5915/2017, reconheceu o vício derivado da ausência de individualização das condutas nos moldes da responsabilidade subjetiva, porém, ao
invés de buscar corrigi-lo, propôs “expedir determinação à Prefeitura Municipal de Guarapari para a instauração de Tomada de Contas Especial para apurar os fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o respectivo ressarcimento”. Conﬁra trecho da ITC
5915/2017:
Quanto ao montante do dano, veriﬁca-se que a apuração
se deu nos seguintes valores:
Ocorre que, em que pese as instruções técnicas produzidas não evidenciarem dúvidas quanto à existência do dano, não se veriﬁca a individualização das condutas dos
responsáveis, bem como o nexo de causalidade entre a
conduta e o resultado produzido.
Destarte, por se tratar a CODEG de Sociedade de Economia Mista constituída sob a forma de Sociedade Anônima, enquadra-se no Prejulgado 001 deste TCEES que assim dispõe:
PREJULGADO Nº 001
ESTUDO DE CASOS ESPECIAIS - A RESPONSABILIDADE
DOS ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS,
DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS
PÚBLICAS, CONSTITUÍDAS SOB A FORMA DE SOCIEDA-

DE ANÔNIMA, ENCONTRA-SE INSCULPIDA NAS REGRAS
DO ARTIGO 158 DA LEI Nº 6.404/76 - TRATA-SE DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, SENDO NECESSÁRIOS PARA A CONDENAÇÃO DO AGENTE A EXISTÊNCIA DE FATO
ILÍCITO, DA CULPA E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
A CONDUTA E O RESULTADO PRODUZIDO. (grifo nosso)
Portanto, em que pese haver condenação por irregularidade semelhante na análise do exercício anterior (processo 2571/2009), atentamos para a existência do Prejulgado 001 que deﬁne ser a responsabilidade dos administradores das sociedades de economia mista constituídas sob a forma de sociedade anônima subjetiva, entretanto, não encontramos nos presentes autos, elementos
capazes de deﬁnir a conduta dos agentes, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado produzido.
Sobre os prejulgados, ressaltamos que são incidentes
processuais nos quais o Plenário delibera sobre a aplicação de qualquer norma jurídica ou procedimento da Administração Pública, quando reconhecida sua relevância
da matéria de direito ou sua aplicabilidade de forma geral, além disso, o Regimento Interno dispõe que a deliberação em sede de prejulgado soluciona a questão levantada e vincula os demais casos submetidos ao Tribunal
(artigo 352, §1º).
Assim, como se veriﬁca a formação de um juízo quanto à
existência do dano, mas não há a responsabilização subjetiva dos administradores, na forma do preconizado no
Prejulgado n° 001, entendemos pertinente, até para que
os responsáveis possam exercer o direito de defesa adequadamente dentro da conduta a eles imputadas isoladamente, a instauração de Tomada de Contas Especial
para que as condutas sejam devidamente apuradas e a
responsabilidade subjetiva dos responsáveis veriﬁcada,
www.tce.es.gov.br

nos termos do art. 153 e ss, da Res. 261/2013 c/c art. 7º
da Instrução Normativa 32/2014.
Destaca-se que, nos termos do Documento acostado sob
a denominação Peça Complementar 6077/2017, página
13, os valores para pagamento do Acordo Judicial advinham da Prefeitura Municipal de Guarapari, motivo pelo qual, torna-se possível a formação de uma linha de
raciocínio favorável a proposição de expedir determinação à Prefeitura Municipal de Guarapari para a instauração de Tomada de Contas Especial para apurar os fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o respectivo ressarcimento.
5. CONCLUSÂO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Posto isso, opina-se, nos termos do art. 153 e ss, do Regimento Interno desta Corte, aprovado por meio da Resolução TC-261/2013 c/c art. 7º da Instrução Normativa
TC-32/2014, que se determine à Prefeitura Municipal de
Guarapari, por meio de seu representante legal o Senhor
Prefeito Edson Figueiredo Magalhães, a instauração da
competente Tomada de Contas Especial com o objetivo
de apurar os fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o respectivo ressarcimento, das ocorrências descritas nesta Instrução Técnica.
Pois bem.
Em verdade, ao que se apresenta, revela-se imperioso
questionar quantos processos ainda seriam necessários
para buscar a reposição ao erário ilegalmente violado?
Ora, certamente, o problema constatado nesses autos,
com uma dose de boa vontade, poderia ser aqui mesmo resolvido.
Sugerir, nesse momento e nessas circunstâncias, que a
Prefeitura instaure uma Tomada de Contas representaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ria uma inegável procrastinação da magna missão dessa
Corte de controlar e proteger o erário público.

rito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:

Assim, em nome do interesse público, propõe-se reenviar os autos à SecexMunicípios para que emende a Instrução Técnica Inicial formalizando nova proposta de citação com a devida formação da matriz de responsabilidade. - g.n.

1.1. DETERMINAR a Prefeitura Municipal de Guarapari,
por meio de seu representante legal, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães, então Prefeito Municipal, a instauração da Tomada de Contas Especial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com o objetivo de apurar os fatos,
identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o
respectivo ressarcimento, das ocorrências descritas nesta Instrução Técnica Conclusiva 05915/2017-6, nos termos do art. 153 e ss, do Regimento Interno desta Corte,
aprovado por meio da Resolução TC-261/2013 c/c art. 7º
da Instrução Normativa TC-32/2014, comunicando a esta Corte no prazo de 15 dias;

Veriﬁco, da análise dos autos que se mostra razoável o
entendimento esposado pela subscritora da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC, quando sugeriu a instauração
de Tomada de Contas Especial, com fundamento no art.
153 e ss, do Regimento Interno desta Corte, aprovado
por meio da Resolução TC-261/2013 c/c art. 7º da Instrução Normativa TC-32/2014.
Assim, considerando as razões e os motivos expostos pela área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 05915/2017-6, entendo como pertinente a instauração de Tomada de Contas Especial para que as condutas sejam devidamente apuradas e a responsabilidade subjetiva dos responsáveis veriﬁcada, na forma ali
motivada.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e divergindo do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª
Câmara desta Egrégia Corte de Contas, assim delibere:
Marco Antonio da Silva
Conselheiro substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espí-

Relator
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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- 1192/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02767/2018-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1.2. DAR CIÊNCIA ao responsável do teor desta decisão,
arquivando-se os autos após a instauração da Tomada
de Contas em apreço.

UG: CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

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

Representante: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO
TRABALHO LTDA

3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: FABIO LUCIO BARROS DE OLIVEIRA

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado
– relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

Relator: Marco Antônio da Silva

REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pela empresa MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO – ME, em face da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, relativa ao Edital de Pregão Presencial nº 05/2018,
alegando, em síntese, que o acesso ao processo licitatório supracitado tem sido diﬁcultado por parte de seus
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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idealizadores, em total inobservância das normas que
regem a Administração Pública.

cumentação que lhe deu suporte.

acompanhou in totum o opinamento técnico.

1.

2.

Em razão dos fatos narrados na Manifestação Técnica
0220/2018-7, determinou-se, através da Decisão Monocrática nº 01061/2018-2, a notiﬁcação do Pregoeiro Oﬁcial da CODEG, Sr. Fábio Lúcio Barros de Oliveira, para
que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse suas justiﬁcativas/informações, bem como cópia do Processo Administrativo n° 300308/2018.

Da análise do feito, veriﬁco que a área técnica e o douto
representante do Parquet de Contas opinaram pela extinção do processo sem julgamento de mérito, dada a
perda superveniente do objeto, bem como pela expedição de determinação, ciência aos interessados e arquivamento dos autos.

O Pregoeiro foi devidamente notiﬁcado, conforme Termo de Notiﬁcação nº 00605/2018-3, apresentando documentação, tendo a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 03003/2018-3, opinado pela
extinção do processo sem julgamento de mérito, dada a
perda superveniente do objeto, bem como pela expedição de determinação, ciência aos interessados e arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer nº 03699/2018-1, em consonância com posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do art. 29, da Resolução TC
nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades no Edital de Pregão Presencial nº 05/2018, da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, faz-se necessário a análise dos atos e fatos, para posterior deliberação do Colegiado da Primeira Câmara, em razão da do-

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 03003/20183, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Ante o exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do art. 307, § 6º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261/13, a extinção
do processo sem julgamento de mérito, dada a perda
superveniente do objeto.
3.2 – Determinar ao Pregoeiro Oﬁcial, Sr. Fábio Lúcio
Barros de Oliveira, que caso tenha interessa na contratação, promova a licitação dando a publicidade devida
e somente realize dispensa de licitação se comprovado e justiﬁcado nos autos a impossibilidade de repetir
o certame.
3.3 – Cientiﬁcar o representante da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas.
3.4 – Arquivar os autos na forma do art. 330, inciso IV,
do RITCEES. – g.n.
Por seu turno, veriﬁco que o douto representante do
Parquet de Contas, nos termos do Parecer 6264/2017-2,
www.tce.es.gov.br

DO MÉRITO RECURSAL:

Da análise dos autos, veriﬁco que a representante, na
exordial, expôs a diﬁculdade em obter da Companhia de
Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, as informações relativas ao pregão em comento.
Desse modo, em resposta a notiﬁcação determinada pela Decisão Monocrática nº 01061/2018-2, o Pregoeiro
Oﬁcial da CODEG, Sr. Fábio Lúcio Barros de Oliveira apresentou documentação, sendo que na Peça Complementar nº 12.255/2018-5, apresenta cópia da publicação realizada em 28/03/2018 no Diário Oﬁcial dos Poderes do
Estado, informando o seguinte, litteris:
[...]
CODEG
PROCESSO LICITATÓRIO
PP 005/2018
PROCESSON°300308/2018
A CODEG-Cia de Melh. e Des.Urbano de Guarapari, através de seu Pregoeiro Oﬁcial, toma público que o procedimento Licitatório referente ao PP 005/2018 para CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA MEDICA PARA CONSULTAS E EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL
(ASO) E PARA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE
OCUPACIONAL, NOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE
MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE
GUARAPARI FOI FRACASSADO. Os autos encontram-se
disponibilizados para quaisquer interessados na sede
da CIA.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

163

ATOS DA 1a CÂMARA

Guarapari, 27 de março de 2018.
Fabio Lucio Barros de Oliveira
Pregoeiro Oﬁcial – g.n.
Cabe ressaltar que os presentes autos foram autuados
em 22/03/2018, e conforme se vê da informação acima,
a publicação ocorreu em 28/03/2018.
Pelas razões expendidas, embora a representante tenha requerido a impugnação do Edital Licitatório nº
005/2018, constato que o certame em apreço, restou
fracassado antes da concessão da medida cautelar, motivo pelo qual entendo que a presente representação deve ser extinta sem resolução de mérito, conforme entendimento ﬁrmado pelo corpo técnico, com base no
art. 70, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, c/c
art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil – CPC.
Ocorre que o § 6º, do artigo 307, da Resolução TC nº
261/2013 - Regimento Interno, assim estabelece, verbis:
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. – g.n.
Assim sendo, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do douto representante do Parquet de Contas,
entendo que o processo deve ser extinto sem resolução

de mérito, conforme antes esposado, em face da ausência de interesse de agir, na forma da jurisprudência pátria, verbis:

legiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

[...]

Relator

Agravo de instrumento. Gratuidade processual. Declaração que não basta por si só, mas outros elementos apresentados são indicativos da existência da alegada hipossuﬁciência. Cautelar de exibição de documentos. Presente ação que busca a exibição de contrato ﬁrmado entre as partes. Ação que, no entanto, comporta extinção
sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Exibição de documentos que tem pressupostos próprios. Pedido administrativo formulado inadequadamente, com indicação de endereço para resposta
diverso e sem a assinatura da interessada, o que justiﬁca a ausência de atendimento pela Requerida. Precedente jurisprudencial do E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.349.453 – MS). Falta de interesse processual caracterizada. Processo que é extinto de ofício, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI,
e § 3º, do CPC. (Processo: AI 22283774120158260000
SP 2228377-41.2015.8.26.0000, Orgão Julgador; 37ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 31/03/2016, Julgamento: 15 de Março de 2016, Relator: João Pazine Neto - g.n.

1. ACÓRDÃO:

Esta é a situação dos autos, visto que não mais há interesse processual, em razão da ausência das condições da
ação, decorrente da ausência do interesse de agir.

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

3.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando in totum o posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Cowww.tce.es.gov.br

MARCO ANTONIO DA SILVA

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito, por
ausência de interesse processual, na forma do art. 70, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 485, VI e
§ 3º, do Código de Processo Civil;
1.2 DETERMINAR ao Pregoeiro Oﬁcial, da Companhia
de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, Sr. Fábio Lúcio Barros de Oliveira, ou
quem vier sucedê-lo, que caso tenha interesse na contratação, promova a licitação, dando a devida publicidade e somente realize dispensa de licitação se comprovado e justiﬁcado nos autos, a impossibilidade de repetir
o certame;
1.3 DAR CIÊNCIA a Representante, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.

3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado
– relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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- 1219/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04623/2016-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS,
MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL, SORAYA HATUM
DE ALMEIDA, LUCIANA MANZOLI ALTOE, MAURICIO LUIZ
DALTIO, MICHELLE OLIVEIRA MASSENA, NICEIA CARDOZO DA SILVA BEDIN, GABRIELLA FERREIRA DIAS, JUAREZ
CALLEGARI MONTEIRO
Denunciante: AMOS MARTINS MARCELINO

Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA –
DAR CIÊNCIA AO DENUNCIANTE – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Denúncia formulada
em face da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, noticiando irregularidades na contratação de sistema de gestão pública.
Inicialmente, foi realizada a notiﬁcação dos responsáveis
para que encaminhassem cópia dos processos administrativos que geraram as contratações (Decisão Monocrática 1038/2016 – ﬂs. 351/353).
Após a juntada dos documentos, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI,
que elaborou a Manifestação Técnica 1125/2016 (ﬂs.
375/384) e a Instrução Técnica Inicial 01052/2016 (ﬂs.
390/391), opinando pela citação dos responsáveis para
apresentação de razões de defesa e pela determinação
ao gestor de instauração da Tomada de Contas Especial
para apuração dos itens 2.4, 2.5 e 2.7 da MT 1125/20, o
que foi acolhido no Voto 1934/2017 (ﬂs. 393/396) e na
Decisão Plenário 1299/2017 (ﬂs. 398/399).
Após serem devidamente citados, os responsáveis
apresentaram defesa conjunta (Defesa/Justiﬁcativa
1049/2017 – ﬂs. 689/729) em nome de Carlos Roberto
Casteglione Dias, Luciana Manzoli Altoé, Nicéia Cardozo
da Silva Bedin, Gabriela Ferreira Dias, Michelle Oliveira
Massena, Juarez Callegari Monteiro, Manoel Eduardo
www.tce.es.gov.br

Baptista Cabral e Mauricio Luiz Daltio.
O atual Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
encaminhou a esta Corte de Contas documentação informando a instauração da Tomada de Contas Especial para apuração das irregularidades apontadas nos itens 2.4,
2.5 e 2.7 da MT 1125/2016. A documentação em tela foi
autuada no Processo TC 9113/2017, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Em seguida, os presentes autos retornaram ao NTI para
instrução quanto à irregularidade referente à contratação direta de serviços sem justiﬁcativa (item 2.6 da MT
1125/2016).
Mediante a Instrução Técnica Conclusiva 921/2018 (ﬂs.
740/755), a área técnica concluiu pela procedência parcial da presente Denúncia em razão da manutenção da
inconsistência relativa à contratação direta de serviços
sem justiﬁcativa, com sugestão de aplicação de multa
aos responsáveis, senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias e Maurício Luiz Daltio.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do
Ministério Público de Contas 1101/2018 – ﬂs. 759/760).
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 Conclusiva 921/2018 (ﬂs. 740/755), nos
seguintes termos:
2. ANÁLISE DO INDÍCIO DE IRREGULARIDADE
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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2.1 Contratação direta de serviços sem justiﬁcativa

ções públicas.

Base legal: art. 2º da Lei 8.666/93.

A contratação direta pode resultar em sobrepreço, pois
não há competição entre licitantes, o que pode também
resultar em dano ao erário.

Responsável: Mauricio Luiz Daltio (Secretário Municipal
de Fazenda)
Conduta: Recomendar a contratação direta da empresa (ﬂs. 128-129 da Peça 02 – Outro 7908/2016-1) e não
observar os alertas emitidos pela Procuradoria Geral do
Município (ﬂs. 130-132 da Peça 02 – Outro 7908/2016-1),
encaminhando, mesmo assim, o prosseguimento da contratação (ﬂs. 134-136 da Peça 02 – Outro 7908/2016-1).
Nexo: A recomendação fez com que a Administração realizasse contratação sem licitação de forma injustiﬁcada.
Responsável: Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito
Municipal)
Conduta: Acolher na integra a recomendação do
Secretário da Fazenda para contratação direta da empresa (ﬂs. 144 da Peça 02 – Outro 7908/2016-1), sem considerar os alertas emitidos pela Procuradoria Geral do
Município (ﬂs. 130-132 da Peça 02 – Outro 7908/20161).
Nexo: A opção do Gestor fez com que a Administração
realizasse contratação sem licitação de forma injustiﬁcada.
A PMCI realizou contratação direta da empresa Ábaco nos contratos 279/2014 e 280/2014, sob a justiﬁcativa de que somente esta poderia realizar intervenções
no código-fonte. Tal aﬁrmação não procede, considerando que a Administração adquiriu também o código-fonte do software, conforme se viu no item 2.5 da Manifestação Técnica 1125/2016-2 (peça 19). A contratação direta signiﬁca um desrespeito ao art. 2º da Lei 8.666/93,
que estabelece a precedência de licitação nas contrata-

Apenas para ﬁns de comparação, ressaltou-se que este NTI realizou em 2016 um Levantamento de Sistemas,
contemplando as contratações de sistemas de gestão de
todas as prefeituras municipais (entre outros jurisdicionados) e constatou que o gasto mensal médio das prefeituras capixabas com serviços de suporte e manutenção
(corretiva e evolutiva) é de R$ 35 mil. Enquanto isso, os
contratos 279/2014 e 280/2014 da PMCI totalizam um
gasto de R$ 89 mil mensais. Portanto, os indícios de sobrepreço e dano ao erário são reais e graves.
Defesa
Segue a defesa apresentada em conjunto pelos responsáveis:
De início a propriedade intelectual do software desenvolvido pela ABACO era da empresa, vedada sua comercialização sem a autorização daquele que pagou pelo desenvolvimento – proprietário material do software.
Assim, de início, a contratação de empresa de software para intervir no software cuja propriedade intelectual era da ABACO, demandaria autorização desta empresa - tal como uma intervenção em projeto arquitetônico que não seja feita por seu autor, exigiria a concordância deste.
Esse é o entendimento que deve ser dado ao artigo 11 da
Lei Federal 9609/98 – Lei de Software.
Haveria, mesmo, a necessidade de ‘abrir’ o Código Fonte para qualquer interessado em participar desse ‘certame licitatório’ para que as empresas formulassem suwww.tce.es.gov.br

as propostas mediante pleno conhecimento daquilo que
iriam realizar.
A exceção feita ao proprietário material do software,
que pagou por seu desenvolvimento e adquiriu o Código Fonte, que pode nele intervir para melhorias, adaptações etc... – com informação ao proprietário intelectual
do mesmo.
A seguir, o mero raciocínio lógico apontaria que o custo
de intervenção pela empresa desenvolvedora do sistema seria menor do que qualquer serviço dessa natureza
a ser prestado por outra empresa que não tivesse participado do processo de desenvolvimento e que necessitaria de conhecer, em profundidade o Código Fonte para
promover as alterações requeridas.
A isso se alia a evidente incerteza quanto ao sucesso dessa nova empresa na tarefa de intervir em software de
cujo desenvolvimento não participou, em profundidade
tal que poderia redundar em dano grave ao sistema.
Daí o fato de ter havido a contratação direta da ÁBACO,
obviamente a solução que melhor atendia à Administração e ao Interesse Público. Por oportuno, a área técnica
informa ter feito levantamento comprovando que o gasto mensal médio das Prefeitura capixabas com serviços
de suporte e manutenção (corretiva e evolutiva) é muito
inferior àquele contratado pela Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de ltapemirim.
Tal estudo da área técnica não foi trazido aos autos, impossibilitando conﬁrmar que os parâmetros de comparação foram adequados, tratando-se de serviços absolutamente similares.
Assim, por não haver a informação da área técnica que
permita exercitar o contraditório, solicita-se que tal ‘arSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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gumento’ seja desconsiderado.
Análise
A defesa argumenta que não seria possível contratar
uma empresa terceira para realizar manutenção no código dos sistemas sem a autorização da ÁBACO. Além
disso, a intervenção de uma empresa terceira não teria
garantia de sucesso e certamente teria custo maior que
aquele apresentado pela ÁBACO.

vo, especiﬁcações funcionais internas, diagramas, ﬂuxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção
da tecnologia.

3 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-PREFEITO, SR.
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Por todo o exposto até o momento já é possível inferir
que a contratação direta não era possível no presente
caso. Esse é o entendimento da própria ÁBACO que, no
âmbito da Tomada de Contas Especial (tratada no processo 9113/2017-8), aﬁrma:

Seguem os principais argumentos trazidos pela defesa.

Alegações do responsável
Trata-se de responsabilidade objetiva.

Essas aﬁrmações devem ser analisadas à luz dos termos
do contrato 253/2012 e da Ata de Registro de Preços
60/2011/SAD-MT do Estado do Mato Grosso.

Não condiz com a realidade a informação de que a empresa seria a única legalmente autorizada a realizar as
manutenções.

A especiﬁcação do item 004 da ata refere-se à serviço
para análise e desenvolvimento de sistemas. Nesse sentido, conforme o objeto do contrato 253/2012 (ﬂ. 65 da
Peça 02 – Outro 7908/2016-1), a PMCI ﬁrmou acordo
com a empresa ÁBACO para prestação de serviços especializados em TI, englobando os serviços de análise e desenvolvimento de Sistemas de Gestão Pública.

O fato de a Manifestação Técnica, bem como a Instrução
Técnica Inicial não haverem incluído o ex-prefeito no polo passivo dessa demandada, já aponta o entendimento
da área técnica de que o mesmo não pode ser responsabilizado por atos, supostamente irregulares, praticados
por seus subordinados.

[...]

1. Conduta X Nexo Causal

Nada impede que outra empresa continue prestando os
serviços nos atuais sistemas de informação que estão em
operação no Município, uma vez que o código fonte e
que a base conhecimento (sic) estão em posse do CONTRATANTE e podem ser disponibilizados para outras empresas para as devidas manutenções.

A Conduta do Prefeito Municipal em relação às irregularidades trazidas pela área técnica e apontada somente
pelo Conselheiro Relator é:

O contrato celebrado pela prefeitura para desenvolvimento de sistemas previa o a transferência de conhecimento e de tecnologia dos serviços desenvolvidos, conforme o item 8.3.7.5 do contrato (ﬂs. 74-75).
A situação em questão está disciplinada no art. 11 da Lei
9.609/1998, como segue.
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos,
para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao
receptor de tecnologia, da documentação completa, em
especial do código-fonte comentado, memorial descriti-

A aﬁrmação da empresa elimina qualquer dúvida sobre a
inexistência de óbice legal para a realização da licitação.

sua responsabilidade é centralizada e o fato de que suas prestações de contas foram prejudicadas pelas falhas
do sistema contratado, o que torna evidente seu conhecimento, participação e concordância com as irregularidades

Deve-se acrescentar que a Procuradoria Municipal questionou o fundamento para a contratação direta, ainda
assim o processo prosseguiu, pois o Secretário Municipal de Fazenda desconsiderou o alerta dado.

Há uma evidente distorção na fundamentação do MD
Conselheiro Relator ao aﬁrmar que ‘evidente seu conhecimento, participação e concordância com as irregularidades’.

Também não se conﬁrmou a tese de que a empresa ÁBACO forneceria serviços de qualidade superior a qualquer
outra empresa, uma vez que o sistema e os serviços da
ÁBACO apresentam uma série de inconsistências, discutidos no Processo 9113/2017-8.

Conhecer da irregularidade pelo fato de haver incorreção na Prestação de Contas não signiﬁca, necessariamente, participar na efetivação dessa irregularidade e,
muito menos, concordar com ela.

Pelo exposto, não se sustenta a tese de que era necessário realizar a contratação direta com a empresa ÁBACO.
www.tce.es.gov.br

Trata-se de uma presunção incorreta, sem qualquer suporte fático e acarreta a existência do ‘dolo presumido’
– ﬁgura que não existe, posto que o ato doloso demanda
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comprovação por parte de quem acusa.
No caso presente a responsabilidade do Prefeito Municipal não é centralizada. Os contratos foram assinados
também pelos Secretários Municipais, seus serviços ﬁscalizados pelos Fiscais dos Contratos, sua gestão acompanhada pelo Controlador Interno e as autorizações de
pagamento eram de responsabilidade do gestor de cada
área, e não do Prefeito Municipal.
Ainda que neste caso tais responsabilidades fossem do
Prefeito Municipal, autorizar e homologar Licitação, autorizar e assinar Contratos e Termos Aditivos, autorizar
pagamento traduzem atos inerentes a Cargo/Função,
não apontando qualquer participação direta do Chefe do
Executivo nas ações que, supostamente, viessem a causar alguma lesão ao Erário.
Não há Nexo Causal entre a Conduta do Prefeito e o resultado, dito lesivo, que possa impor ao mesmo uma Culpa que enseje Ressarcimento ou qualquer outra sanção.

Há uma clara limitação à culpa in eligendo ou in vigilando
para imputação de responsabilidade solidária e determinação de ressarcimento ao Gestor.

conﬁguração da mesma, o comportamento do homem
médio.

Ela é balizada pela possibilidade concreta de o Administrador – como homem comum – identiﬁcar eventuais irregularidades nos Processos que lhes são submetidos
pelos Agentes responsáveis pelos procedimentos, ou de
sua efetiva e concreta participação na gestão dos atos
executórios da avença considerada. Vamos analisar cada
um dos dois aspectos mencionados.

Tribunal de Contas da União

2.1 A ﬁgura do homem comum
A ﬁgura do homem comum e sua capacidade de perceber erros na tomada de decisões, ante documentos e
descritivos que lhe são apresentados, é fator de peso na
Responsabilização do Gestor. Vejamos como o próprio
TCU delimita ‘esse alcance’ do Gestor na supervisão dos
atos de seus Subordinados, identiﬁcando a condição para que perfaça a culpa in vigilando ou in eligendo:

Trata-se de RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA, de caráter
SOLIDÁRIO, uma vez que, juntamente com o Prefeito
Municipal, são citados Servidores que realizaram os procedimentos, ditos pelos Auditores como irregulares.

Tribunal de Contas da União

É uma tese equivocada, apoiada em incorreto entendimento do conceito da culpa in eligendo/in vigilando, como se vai demonstrar.

Relator: Ministro Benjamin Zymler (...)

2. Culpa in eligendo/in vigilando
É visível e incontestável a aplicação do conceito culpa in
eligendo/in vigilando para caracterizar a Responsabilidade do Chefe do Executivo em eventual dano que os procedimentos ditos como irregulares causaram.
Trata-se de um engano.

TC 003-864/2004-8
Natureza Relatório de Auditoria
Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB
12. Ao analisar a existência de culpa, em qualquer uma
de suas modalidades, adotarei como parâmetro para
comparação a conduta esperada de um homem médio,
diligente e probo - o equivalente ao princípio romano do
bônus pater familiae.
O posicionamento do Ministro é claro: a identiﬁcação da
culpa - por negligência, imperícia ou imprudência - parte da análise da conduta tendo como parâmetro para a
www.tce.es.gov.br

Na mesma linha:
Processo TC 020.495/2009-7
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Prefeitura Municipal de Miracema/RJ
( ... )
4.1.10. E, nesse sentido, será preciso avaliar a conduta
do Prefeito Municipal, isto é, perquirir que tipo de ato
praticou. O entendimento nesta Corte de Contas é no
sentido de atribuir responsabilidade a tais autoridades,
por ‘irregularidades grosseiras, avaliadas sob enfoque
amplo, ocorridas na condução de assuntos de sua competência’ conforme expõe o Voto condutor do Acórdão
213/2002-Pienário. (Grifo no original)
Somente as irregularidades grosseiras, visíveis e identiﬁcáveis pelo homem comum em uma análise de matéria que lhe é submetida, podem carrear responsabilidade sobre o Gestor.
A Doutrina não entende de forma diferente:
Pode ser a culpa in concreto e in abstracto. Considerar-se-á in concreto quando, no caso sub judice, limitar-se
ao exame da imprudência ou negligência do agente; e
in abstracto, quando se ﬁzer uma análise comparativa
da conduta do agente com a do homem médio ou da
pessoa normal, isto é, do diligens pater famílias dos romanos. Há de se destacar, no direito civil brasileiro, que
prevalece o critério da culpa in abstracto, devendo-se
aferir o comportamento do agente pelo padrão admitido, embora os arts. 1251 e 1266 preceituem que a sua
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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apreciação é in concreto. Mas tal apreciação visa apenas
encarecer a conduta do agente.

NO MESMO ERROS GROSSEIROS PASSÍVEIS SEREM IDENTIFICADOS PELO HOMEM COMUM.

Processo TC 020.495/2009-7

Ainda a Doutrina:

Ou entender como correto um Processo em que o Controlador Municipal atesta estar perfeitamente legal.

Unidade: Prefeitura Municipal de Miracema/RJ

Em doutrina, os agentes políticos têm plena liberdade
funcional, equiparável à independência dos juízes nos
seus julgamentos, e, para tanto, ﬁcam a salvo de responsabilização civil por seus eventuais erros de atuação, a
menos que tenham agido com culpa grosseira, má-fé
ou abuso de poder.
Realmente, a situação dos que governam e decidem é
bem diversa da dos que simplesmente administram e
executam encargos técnicos e proﬁssionais, sem responsabilidade de decisão e de opções políticas. Daí porque
os agentes políticos precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para o desempenho de suas funções.
NÃO SE PODE SEQUER IMAGINAR QUE UM PREFEITO
MUNICIPAL, SEM QUALQUER FORMAÇÃO JURÍDICA OU
TÉCNICA EM INFORMÁTICA, ANTE UM PROCESSO COM
CENTENAS DE FOLHAS, SEJA CAPAZ DE IDENTIFICAR UMA
INADEQUADA OU INCORRETA SOLICITAÇÃO DE CUNHO
PURAMENTE TÉCNICO, NEGANDO HOMOLOGAÇÃO A
CONTRATAÇÕES SOLICITADAS, JUSTIFICADAS PELO SETOR TÉCNICO CORRESPONDENTE E COM PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL EMITIDO PELA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMO FOI O CASO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ÁBACO - CONTRATOS 279/2014 E 280/2014 - EM QUE
HÁ EXPRESSA ORIENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA.
Não há como promover qualquer Responsabilidade Solidária ao Prefeito Municipal por atos praticados de forma lícita, por força de seu Cargo, ao Homologar Parecer
Jurídico da Procuradoria Municipal, SEM QUE HOUVESSE

Tal linha de raciocínio é extensiva às assinaturas de Contrato e autorizações de Pagamento, depois de havido o
trâmite dos Processos pelos setores competentes, tendo
o Processo chegado às mãos do Prefeito concluso e considerado como correto pelos responsáveis por seu andamento
Não cabe a pretensa culpa in vigilando ou in eligendo,
tendo havido o entendimento equivocado da área técnica que a mesma tem caráter absoluto, sendo o Prefeito Municipal solidariamente responsável por eventuais atos irregulares de seus Subordinados imputando-lhe
uma solidariedade totalmente descabida.
Temos, portanto, como não atendido o primeiro requisito essencial para que se caracterize a culpa in vigilando/
eligendo que permite imputar Responsabilidade Solidária ao gestor quanto a atos de seus Subordinados que venham a promover dano ao Erário.
Vamos ao segundo requisito exigido para caracterizar a
culpa in eligendo/in vigilando.
2.2 A gestão da avença
A conduta do Prefeito, em relação a situações que venham a causar lesão ao Erário, deve ser medida por sua
participação na gestão da avença, isto é, deve haver um
nexo causal entre o seu ato e o resultado que se concluiu
por ofensivo ou irregular.
Informa o Tribunal de Contas da União:
Tribunal de Contas da União
www.tce.es.gov.br

Natureza: Tomada de Contas Especial
( ... )
4.1.9 O próprio Acórdão nº 46/2006-Pienário, citado pelo ex-prefeito, traz elementos que orientam as questões
suscitadas quanto à responsabilização dos agentes políticos. Consigna o referido decisum, que, caso o gestor
municipal, além de celebrar o convênio, pratique atos
administrativos relacionados com a execução da avença, deve ser responsabilizado solidariamente por um débito eventualmente apurado.
O entendimento é claro.
A Homologação de Parecer Jurídico - inerente à função
do Prefeito – não representa ato de execução da avença
ou de gestão da mesma. No julgado cujo trecho acima
se transcreveu, o TCU entendeu que o Prefeito Municipal havia praticados Atos de Gestão, ao orientar o procedimento dos Setores executantes na compra dos bens e
promovido pagamentos antes da contratação se realizar.
Daí a existência, nesse caso, de nexo causal entre o ato
do Prefeito e o resultado lesivo ao Erário.
Inteiramente distinto do que ocorreu em Cachoeiro, onde nenhum ato de gestão foi praticado pelo Prefeito Municipal.
[...]
Não se pode considerar como ato de gestão de determinada avença, ou atividade, os atos funcionais decorrentes do Cargo do Gestor, tais como assinar Contratos,
homologar Pareceres Jurídicos ou autorizar pagamentos
por serviços prestados.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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3. A questão da Solidariedade
A solidariedade, em termos de Obrigação, é regida pelo Código Civil Brasileiro-artigos 264 a 285 - tendo os regramentos do Codex de 1916 sido aproveitados no atual diploma.
Dele se extrai:
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei
ou da vontade das partes.
Não pode haver presunção de solidariedade.
Uma Responsabilização Solidária que não se amolde à
Lei é inválida.
Não há como responsabilizar solidariamente alguém se
não há previsão legal para tanto, ou se não há acordo entre partes que a autorize.
[...]
Haverá necessidade, para que essa Responsabilidade geradora da solidariedade se caracterize, que seja provada
sua culpa em relação ao ato considerado irregular.
Retorna-se ao conceito da culpa in eligendo e in vigilando, sem a qual a Solidariedade na obrigação é descabida.
4. A Responsabilidade Objetiva/Subjetiva
A Responsabilidade que promove a sanção, independentemente de culpa daquele é responsabilizado, encontra-se no Livro III, Titulo IX, Capítulo I do Código Civil Brasileiro onde, em diversos preceitos, se aponta a Obrigação
de Reparar independentemente da ocorrência de culpa
por parte do Agente.
No que tange à Administração Pública essa responsabilização encontra-se no artigo 43 do Codex.
É a Responsabilidade Objetiva, que não demanda culpabilidade para responsabilização.

Ela não é presumida, devendo ser prevista em Lei, com
delimitação ‘numerus clausus’ pelo diploma que a instituir.
Assim, a Administração Pública responde pelos danos
causados por atos praticados por seus agentes que tenham ferido direito alheio, tal como o empresário responde pelos danos causados por produtos que ponham
em circulação, ou o empregador por seus empregados
quando realizando suas tarefas, ou o dono do animal por
lesão por este causada etc...
Não há Responsabilidade Objetiva quanto à ﬁgura do
Agente Público ou Político, por falta de provisão legal.
É determinante a existência de culpa do mesmo para
que se lhe possa imputar responsabilização e o competente ressarcimento/indenização.
Essa Culpa - sob qualquer de seus aspectos-para que seja caracterizada, tem amparo no artigo 927 do Código Civil na forma indicada nos artigos 186 e 187 do mesmo diploma, isto é, deve haver prova da ocorrência de ato ilícito por parte do Agente, motivada por omissão voluntária, imprudência ou negligência.
Inexistindo prova de omissão, imprudência ou negligência por parte do Agente Político, não há como imputar-lhe uma Responsabilidade por atos praticados por Servidores Subordinados, simplesmente pelo fato de ser Chefe do Executivo.
[...
Inquestionável que a assinatura de Contratos decorrentes de Pareceres Técnicos ou Jurídicos é ato inerente ao
Cargo, e promover a análise de Mérito dos mesmos envolveria conhecimento técnico ou jurídico, via de regra
fora do alcance do Prefeito Municipal.
www.tce.es.gov.br

Não há como caracterizar a CULPA que determina o Ressarcimento.
Não há como aﬁrmar DOLO onde sequer há um único indício da vontade do Agente em descumprir a Lei.
Inegável que as autorizações de pagamento representam a conclusão de um Processo em que os Setores e
Responsáveis pela Liquidação da Despesa realizam todos
os procedimentos a ela inerentes, restando ao Prefeito
Municipal - NÃO HAVENDO NO MESMO ERRO GROSSEIRO OU FACILMENTE DETETÁVEL - promover a sua assinatura.
Sequer pode ser considerada OMISSÃO por Negligência o fato de um Prefeito não ter condições materiais de
analisar, página por página, todos os Processos que lhes
chegam às mãos diariamente, aí incluídos os Processos
de Pagamento e, como HOMEM COMUM, identiﬁcar
eventuais distorções neles existentes.
5. Um julgado exemplar
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em recente julgado, decidiu sobre a questão da culpa do Gestor que demanda imputação de Ressarcimento Solidário,
extraindo-se do Voto Vista-Vencedor:
TCEES
Processo 9033/2014
Prefeitura Municipal de Anchieta
Marcus Vinicius Doelinger Assad - Prefeito Municipal e
outros (...)
Vislumbro nos presentes autos que ao prefeito em tela
foi imputado responsabilidade de maneira objetiva, em
dissonância com o entendimento prevalente deste Tribunal, tendo em vista que veriﬁquei às ﬂs. 210 a ratiﬁSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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cação dos termos da minuta do Edital em questão por
parte do Subprocurador Geral, Dr. Alexandre Pinheiro de
Oliveira, além do Parecer de ﬂs. 452, também deste mesmo Subprocurador, que analisando as razões e contrarrazões do recurso impetrado naquela licitação - Pregão
Presencial nº 19/13, ratiﬁcou e encaminhou o procedimento para posterior homologação do prefeito.
Deste modo, faço a análise da participação dos responsáveis apontados sob a ótica da responsabilidade subjetiva, vez que não pode ser imputado ao Ordenador de
Despesa, neste caso, o Prefeito, que adjudicou e homologou o certame (Pregão Presencial nº 19/2013), considerando o acompanhamento e apreciação do procedimento licitatório por parte da Pregoeira, bem como ﬁrmou o referido Contrato com respaldo em fundamentado Parecer Jurídico.
[...]
Trata-se da aﬁrmação quanto à impossibilidade de imputar-se Ressarcimento Solidário ao Gestor por ato funcional, decorrente de seu cargo, e que não se inserem nos
procedimentos operacionais dos Setores/ Agentes competentes, e não estão viciados por imprudência, imperícia ou negligência.
A Homologação de Certame Licitatório e dos Pareceres
Jurídicos a ele inerentes -são atos formais, inerentes ao
cargo e que, estando amparados em documentação hábil, emitida pelo Setor/Agente responsável, não pode
carrear ao Gestor responsabilização geradora de Ressarcimento em virtude de irregularidade, não identiﬁcável
pelo homem médio, existente na mesma.
O julgado amolda-se, inteiramente, ao caso presente,
onde se busca imputar ao Prefeito na época, uma solida-

riedade por possíveis irregularidades, que essa Corte de
Contas já considerou impertinente:
vez que não pode ser imputado ao Ordenador de Despesa, neste caso, o Prefeito, que adjudicou e homologou o
certame (...), considerando o acompanhamento e apreciação do procedimento licitatório por parte da Pregoeira, bem como ﬁrmou o referido Contrato com respaldo
em fundamentado Parecer Jurídico.
Trata-se, como aﬁrmou o MD Conselheiro Rodrigo Chamoun de trazer a Responsabilidade Objetiva para uma
situação à qual a mesma não se amolda. Em recente decisão deste Colegiado nos autos do processo TC
7915/2010, por unanimidade, assim se entendeu e decidiu, conforme Voto do E. Conselheiro Relator Rodrigo
Chamoun:
Quanto à responsabilização do Prefeito, divirjo da instrução técnica e do MPEC 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 nos autos que a pasta municipal solicitante, ou seja, a Secretaria de Meio Ambiente,
por seu Secretário, Sr. Mareio Roberto Alves da Silva, era
a responsável pelo ateste dos serviços e encaminhamento ao Prefeito apenas para ﬁns de pagamento. 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.
[...]
6. Conclusão e Pedido Preliminar
Temos, portanto, que nem sob o aspecto da conduta eswww.tce.es.gov.br

perada do homem médio, nem da prática de atos de gestão na condução das avenças, cabe imputação de culpa
ao Prefeito Municipal – seja ela in vigilando ou eligendo,
posto que são modalidades que, necessariamente, devem amoldar-se a uma condição de comportamento imprudente ou negligente – o que não ocorreu nos casos
trazidos pela área técnica.
[...]
A Delegação de Competência não exime a Responsabilidade daquele que delega, não representando esta, entretanto, uma Responsabilidade Objetiva, absoluta, geradora de solidariedade na obrigação de reparar dano
causado.
Ela demanda a prova de culpa que, no caso do Administrador Público, é conhecida como culpa in vigilando/in
elegendo, a qual, não sendo absoluta impõe requisitos
para sua aplicação, conforme expusemos.
[...]
Solicita-se, dessa forma, em sede de Preliminares que
sejam afastadas todas as imposições de Irregularidades
sugeridas pelo Conselheiro Relator ao Senhor Carlos Roberto Casteglione Dias – ex-Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Análise
Com relação à responsabilização do ex-Prefeito Municipal, consta no voto 1934/2017-1 (Peça 22) que:
Sua responsabilidade é centralizada e o fato de que suas prestações de contas foram prejudicadas pelas falhas
do sistema contratado, o que torna evidente seu conhecimento, participação e concordância com as irregularidades.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Por sua vez, a defesa aponta que mesmo sendo responsabilidade do Prefeito Municipal autorizar e homologar
Licitação, autorizar e assinar Contratos e Termos Aditivos, tratam-se de atos inerentes a Cargo/Função. Não
haveria nexo causal entre a conduta do prefeito e o resultado.
Ao analisar a questão é preciso entender o que chefe do
Poder Executivo Municipal tem participação no desenrolar do procedimento licitatório.
Primeiro, houve uma contratação (253/2012) constando a transferência da tecnologia. Segundo, a Procuradoria Municipal alertou sobre esse fato quando se desejava contratar a empresa ÁBACO de forma direta para dar
manutenção no sistema. Ainda assim, o Prefeito acolheu
na integra a recomendação do Secretário da Fazenda para contratação direta da empresa (ﬂs. 144 da Peça 02 –
Outro 7908/2016-1), sem considerar os alertas emitidos
pela Procuradoria Geral do Município (ﬂs. 130-132 da
Peça 02 – Outro 7908/2016-1). Posteriormente, o Prefeito foi um dos gestores que assinou os contratos de manutenção (279 e 280/2014), que não foram precedidos
de licitação.
Então, os atos do prefeito possuem nexo com as contratações indevidas. Trata-se de responsabilidade subjetiva,
ao contrário do que alega a defesa.
Pelo exposto, também não cabe a alegação de que a irregularidade passaria despercebida pelo homem comum, pois havia no processo alerta da Procuradoria sobre a transferência de tecnologia existente no contrato
253/2012. Deve-se observar que o procurador não precisou de profundos conhecimentos de TI para identiﬁcar a possível irregularidade. Aquele que conhecesse o
Parecer 831/2014 da Procuradoria também não precisa-

ria de tais conhecimentos para entender que não caberia a contratação direta no presente caso. Assim, os argumentos apresentados pela defesa não são suﬁcientes
para afastar do ex-Prefeito a responsabilidade quanto à
irregularidade.
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 Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. 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 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012, reconhecer a PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente Denúncia,
tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
1.1.1 Contratação direta de serviços sem justiﬁcativa
(item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 921/2018)
Base legal: art. 2º da Lei 8.666/1993.
Responsáveis:
Carlos Roberto Casteglione Dias – ex-Prefeito Municipal
Maurício Luiz Daltio – ex-Secretário Municipal de Fazenda
www.tce.es.gov.br

1.2 Aplicar multa individual no valor de R$ 3.000,00
aos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias e Maurício Luiz Daltio em razão da irregularidade constante do
item 1.1 – Contratação direta de serviços sem justiﬁcativa, com amparo no artigo 135, inciso II da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 389, inciso II da Resolução
TC 261/2013;
1.3 Dar ciência ao denunciante do teor ﬁnal da presente decisão;
1.4 Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª 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 em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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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- 1220/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07514/2016-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CIM PEDRA AZUL - Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONSÓRCIO PÚBLICO
DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA (CIM PEDRA AZUL) –
EXERCÍCIO DE 2015 – CONTAS IRREGULARES – MULTA
– DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana –
CIM Pedra Azul, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Luiz Carlos Prezoti Rocha.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil
466/2017 (ﬂs. 336/353), no qual constatou indícios de

irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial
792/2017 (ﬂs. 355/356), com propositura de citação dos
responsáveis, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1167/2017 (ﬂs. 358/359).
Regularmente citado, o responsável anexou razões de
defesa e documentos às ﬂs. 366/406.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 9332018 (ﬂs.
410/424), opinando pela irregularidade das contas com
aplicação de multa, em razão da manutenção de indícios
de irregularidades.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 1645/2018- ﬂs.
428/429).
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 9332018 (ﬂs. 410/424), abaixo transcrita:
DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES TOTAIS DO ATIVO E
PASSIVO APRESENTADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
www.tce.es.gov.br

(Corresponde ao subitem 3.1.1 do RTC 466/2017)
Base Legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4.320/64.
Fato (ﬂ. 341):
Veriﬁca-se no total do ativo o valor de R$ 1.673.531,94,
já no passivo o valor total apresentado é de R$
8.217.584,67.
Justiﬁcativa (ﬂ. 367) e documento (ﬂs. 373 e 374):
A auditoria apontou divergência entre os valores totais
do ativo e passivo apresentado no balanço patrimonial,
fato ocorrido devido a um lapso e a um equívoco do técnico contábil no momento de selecionar o arquivo para envio dos documentos e esta Corte, assim solicitamos
que leve em consideração para retiﬁcação do mesmo,
segue relatório anexo (Vide doc. 01).
Análise
A matéria disse respeito à divergência (R$ 6.544.052,73)
apurada entre o somatório dos bens e direitos registrados no ativo (R$ 1.673.531,94) e das obrigações contabilizadas no passivo (R$ 8.217.584,67) do balanço patrimonial enviado nas contas anuais de 2015.
O defendente esclareceu que a diferença apurada entre os valores escriturados no ativo e passivo do balanço foi provocada por um equívoco do técnico contábil no
momento de selecionar e enviar o arquivo ao TCEES. Por
ﬁm, requereu-se considerar o pedido de retiﬁcação desse demonstrativo contábil.
Analisando o novo demonstrativo contábil (ﬂs. 373
e 374), constatou-se que a totalidade do ativo (R$
1.668.554,07) e passivo (R$ 1.668.554,07) divergiu, qualitativa e quantitativamente, dos mesmos grupos do ativo (R$ 1.673.531,94) e passivo (R$ 8.217.584,67) do baSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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lanço conduzido na prestação de contas.
Importante destacar que o demonstrativo trazido complementarmente às contas anuais comprovou de forma
inequívoca uma expressiva modiﬁcação no patrimônio líquido da entidade. E, havendo alteração na situação patrimonial, depois de encerrado o exercício social (2015),
a norma contábil orienta para que os ajustes provenientes de erros ou omissões sejam registrados diretamente na conta de ajustes de exercícios anteriores do patrimônio líquido para não reﬂetir no resultado econômico
do exercício em que se deram os lançamentos de ajuste.
Assim sendo, depois de encerrado os atos e fatos administrativo-contábeis, econômico-patrimoniais e ﬁnanceiros pertencentes ao exercício de 2015, a boa técnica determina que todos os lançamentos decorrentes dos erros ou das omissões de exercícios encerrados sejam levados à conta de ajustes de exercícios anteriores do patrimônio líquido no exercício em que ocorreram as alterações patrimoniais e, nesse sentido, não caberia ao administrador elaborar um novo balanço patrimonial/2015
e solicitar a sua retiﬁcação.
Ainda, todas as informações relacionadas aos procedimentos de ajuste ocorridos no exercício, em relação aos
erros e omissões veriﬁcadas em exercícios antecedentes,
deveriam constar, de forma detalhada e obrigatória, nas
notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras do consórcio, porque são fatos considerados relevantes.
Pelo exposto, sugere-se seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no relatório técnico, porque o
defendente não observou a norma que dispôs sobre a
contabilização de erros e omissões de atos e fatos contábeis relacionados a exercícios sociais encerrados e não
trouxe as notas explicativas às demonstrações do exercí-

cio em que ocorreram os ajustes com o devido detalhamento de todas as informações que deram lugar às alterações patrimoniais.
DIVERGÊNCIA ENTRE O RESULTADO PATRIMONIAL
(DVP) E O RESULTADO DO EXERCÍCIO (BP) (Corresponde
ao subitem 3.1.2 do RTC 466/2017)
Base Legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4.320/64.
Fato (ﬂ. 341):
Veriﬁca-se na Demonstração das Variações Patrimoniais
o resultado patrimonial superavitário de R$ 688.937,52,
já o resultado do exercício apresenta no balanço patrimonial o valor de R$ 7.699.302,40.
Justiﬁcativa (ﬂ. 367) e documento (ﬂs. 373 e 374):
Outra divergência apontada pela auditoria seria entre o
resultado patrimonial (DVP) e o resultado do exercício
(BP), fato devido a um equívoco e descuido do técnico
contábil no momento de selecionar o arquivo para envio
dos documentos a esta Corte, assim solicitamos que leve em consideração para retiﬁcação do mesmo, considerando que este arquivo é consequência do item 2.1, segue relatório anexo (Vide doc. 02).
Análise
A matéria se reportou à dissensão (R$ 7.010.364,88)
apurada entre o valor do superávit ﬁnanceiro evidenciado na demonstração das variações patrimoniais ativas e
passivas (R$ 688.937,52) e aquele incorporado ao patrimônio líquido do balanço patrimonial (R$ 7.699.302,40).
O defendente esclareceu que a diferença averiguada entre o valor superavitário destacado na demonstração das
variações patrimoniais e aquele acrescido ao patrimônio
líquido foi provocada por um equívoco do técnico conwww.tce.es.gov.br

tábil no momento de selecionar e enviar o arquivo ao
TCEES. Por último, o administrador solicitou considerar
o pedido de retiﬁcação dessa demonstração ﬁnanceira
tendo em vista que a divergência entre os saldos esteve associada àquela constante no subitem 2.1 do relatório contábil.
Importante ressaltar que matéria abordada no subitem
2.1 deste relatório recebeu uma proposta de julgamento pela manutenção da irregularidade, porque o gestor
não observou a norma que disciplinou a contabilização
de erros e omissões de atos e fatos contábeis de exercícios encerrados e não trouxe as notas explicativas às demonstrações do exercício em que ocorreram os assentes
na conta de ajustes de exercícios anteriores com o detalhamento das informações que deram lugar às modiﬁcações ocorridas no patrimônio líquido da entidade.
Pelo exposto, sugere-se seja mantido o indicativo de irregularidade porque esta análise técnica ﬁcou prejudicada dado que não se observou a norma condizente à contabilização de erros ou omissões de exercícios encerrados levadas à conta de ajustes de exercícios anteriores
do patrimônio líquido no exercício em que ocorreram as
alterações na situação patrimonial líquida da instituição
com a devida indicação detalhada das informações nas
notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PARECELAS DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO (Corresponde ao subitem 3.3.1 do
RTC 466/2017)
Base Legal: Artigos 12 e 22 da Lei 8.212/91
Fato (ﬂ. 343):
Conforme Tabela 06 acima o valor da dívida previdenciária no início do exercício, de R$ 443.455,71, não sofreu
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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acréscimos ou baixas durante o exercício, evidenciando
que as parcelas do acordo não vêm sendo liquidadas no
vencimento.
A falta de pagamentos da dívida previdenciária gera
acréscimos decorrentes de juros e multas em prejuízo do
consórcio público e são consideradas ilegítimas e contraria ao interesse público, dessa forma sugere-se a citação
do responsável pela gestão no período para apresentar
justiﬁcativas acompanhadas de documentação que entender pertinentes.
Justiﬁcativa (ﬂ. 368) e documento (ﬂs. 377 e 393):
A auditoria apontou a existência de suposta irregularidade relacionada a falta de pagamento de parcelas do parcelamento do INSS. Entretanto, conforme foi apresentado por este Tribunal, houve veriﬁcação de não variação no demonstrativo de dívida fundada do consórcio,
bem como houve a veriﬁcação de que estão sendo realizados recolhimentos destes valores. Assim sendo, o que
ocorreu foi uma incompatibilidade do relatório com a real situação dos parcelamentos, registrando-se que o sistema não importou a informação para o devido relatório, o que poderá ser comprovado através do relatório da
Dívida Fundada anexo, razão dos empenhos, relatórios
de pagamentos e comprovante de todos os pagamentos
efetuados no exercício de 2015 REFERENTE AOS DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (Vide docs. 03/09 Vide Pasta doc. 01).
Análise
A matéria foi concernente ao inadimplemento dos acordos de parcelamento previdenciário ﬁrmados com a seguridade social, porque não foi possível observar qualquer registro contábil capaz de evidenciar acréscimos
(crédito) e/ou decréscimos (débito) patrimoniais ocorri-

dos na conta de INSS a pagar – Débito parcelado no exercício de 2015.
O administrador expôs que as ausências de recolhimento
das parcelas oriundas dos acordos de parcelamento previdenciário detectada pela auditoria foram motivadas pela não importação dos pagamentos realizados à seguridade social para o relatório da dívida fundada. E, ﬁnalmente, o ordenador de despesas trouxe às contas anuais as
cópias do relatório atualizado da dívida fundada, do razão
de empenho e liquidação das obrigações, do demonstrativo dos pagamentos efetuados e dos documentos bancários que comprovaram os recolhimentos das parcelas devidas pelo consórcio ao regime geral da previdência.
Analisando a documentação, constatou-se que assiste razão ao defendente porque foram comprovados os recolhimentos parciais de débitos previdenciários (R$ 70.502,64)
à seguridade social no exercício de 2015.
Embora se tenha comprovado os pagamentos de débito, por outro lado cabe-nos destacar que o balanço patrimonial não demonstrou qualquer saldo que comprovasse a existência de obrigações trabalhistas, ﬁscais e inclusive aquelas originárias dos parcelamentos de obrigação
previdenciárias.
Ora, se, em 2015, comprovaram recolhimentos de débitos previdenciários sem que essas obrigações contivessem seus respectivos registros contabilizados no passivo
circulante ou não circulante, pôde-se concluir que o balanço não exprimiu a real situação patrimonial líquida da
entidade.
Nesse sentido, sugere-se seja determinado (art. 329, §
7º, da Resolução TC 261/13) ao consórcio, na ﬁgura do
seu atual administrador, ou a quem lhe tenha sucedido
www.tce.es.gov.br

no exercício das atribuições inerentes ao cargo de presidente, que adote todas as medidas administrativo-contábeis com vistas a reconhecer e contabilizar as obrigações, de quaisquer naturezas, inclusive aqueles decorrentes dos acordos de parcelamento de débitos previdenciários, e elaborar o balanço patrimonial nos moldes deﬁnidos pela norma contábil.
VALORES REPASSADOS AO CONSÓRCIO NÃO CORRESPONDEM ÀS DESPESAS ASSUMIDAS EM CONTRATO DE RATEIO (Corresponde ao subitem 3.5.3.1 do RTC
466/2017)
Base Legal: Cláusula 2ª, II, “g” dos respectivos Contratos
de Rateio; art. 8º, § 3º e art. 10, parágrafo único, da Lei
11.107/05.
Fato (ﬂ. 348/349):
Conforme se observa da tabela 12, os valores repassados
ao CIM Pedra Azul não correspondem ao contrato de rateio, ﬁcando aquém, quanto aos municípios de Afonso
Cláudio, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá e Viana, conforme a seguir:
Tabela
O não repasse dos valores contratados representa descumprimento das obrigações operacionais e ﬁnanceiras assumidas pelo ente consorciado junto ao CIM Pedra Azul, conforme estabelecido na Cláusula 2ª, II, “g” dos
respectivos Contratos de Rateio.
Dessa forma, sugere-se a citação do Presidente do CIM
Pedra Azul para justiﬁcar-se, trazendo aos autos as medidas tomadas em face do descumprimento do contrato de
rateio, acompanhada de documentação de suporte.
Justiﬁcativa (ﬂs. 368/369) e documento (Não apresentou):
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Neste item, os auditores do TCE-ES alegaram que os valores repassados ao CIM Pedra Azul não correspondem
ao Contrato de Rateio, ﬁcando aquém em relação aos
Municípios de Afonso Cláudio, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu,
Itarana, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá e Viana. Registramos aqui que o consórcio possui um Sistema Gerencial em que cada Município possui o seu saldo
individualizado. Assim sendo, nenhum ente consorciado
pode assumir despesas sem que tenha saldo. Quando há
atraso em repasses que se referem às despesas administrativas do consórcio, o ente é automaticamente notiﬁcado para regularizar a pendência e ﬁca impossibilitado
de adquirir serviços de saúde, mesmo que tenha saldo
em tal elemento. Tal procedimento foi aprovado em Assembleia Geral, salientando-se que todos os entes consorciados cumpriram com o que foi estipulado em seus
respectivos Contratos de Rateio em 2015, regularizando
os devidos pagamentos em 2016.
Análise
A matéria se referiu à divergência (R$ 357.240,62) averiguada entre o somatório dos valores compromissados a
transferir pelos entes consorciados ﬁxados pelos contratos de rateio identiﬁcados na Tabela 12 (R$ 5.056.901,18)
e aquele efetivamente pago e/ou transferido ao consórcio (R$ 4.699.660,56).
O gestor esclareceu que o consórcio possui um sistema
capaz de gerenciar todas as informações dos valores pagos ao consórcio e apresentar, de forma individualizada,
os saldos remanescentes das transferências destinadas à
manutenção da entidade. Ainda, informou que nenhum
dos entes consorciados contratará novos serviços sem
que contivesse saldo disponível.
Quanto aos atrasos veriﬁcados, o defendente expôs que

a consórcio notiﬁca e solicita aos gestores dos entes consorciados sobre a necessidade de regularizar as transferências para cobrir as despesas administrativas e dos serviços de saúde. Esclareceu, também, que, para essas situações, o administrador do ente consorciado ﬁca impedido de contratar novas despesas até que os prazos sejam observados, mesmo para os casos em que se tenha
constatado saldo orçamentário e/ou ﬁnanceiro disponível para o ente que está inadimplente.
De acordo com a Lei 11.107/05 e o Decreto 6.017/07,
o contrato de rateio é o instrumento pelo qual os entes
consorciados se comprometem fornecer os seus recursos para custear as despesas do consórcio.
Ainda, o contrato de rateio será formalizado em cada
exercício ﬁnanceiro, com obediência à legislação orçamentária e ﬁnanceira de cada um dos entes consorciados e dependerá da previsão de recursos incluídos nas
leis orçamentárias anuais dos entes que suportarão os
pagamentos das obrigações contratadas anualmente,
exceto quando se tratar de contratos que tenham por
objeto projetos consistentes em programas e ações contempladas em plano plurianual.
Mas, havendo qualquer restrição relacionada à realização de despesas, empenhos ou de movimentação ﬁnanceira, ou qualquer outra derivada das normas de direito ﬁnanceiro, o ente consorciado, mediante notiﬁcação
escrita, informará ao consórcio as medidas administrativa-contábil e orçamentária adotadas para regularizar a
situação, de modo a garantir a contribuição prevista no
contrato de rateio.
A lei dispôs que, a qualquer tempo, os entes consorciados e o consórcio público, de forma isolada ou em conjunto, são partes legítimas para exigir o cumprimento
www.tce.es.gov.br

das obrigações previstas no contrato de rateio, que é o
instrumento pelo qual o ente consorciado se compromete entregar os recursos que são necessários ao ﬁnanciamento das atividades do consórcio.
O defendente informou que foram adotadas medidas
que visaram reparar as pendências relacionadas aos
atrasos constatados nos repasses para ﬁnanciar as despesas do consórcio. Esse fato vai ao encontro do que dispõe a legislação, porque o administrador do consórcio,
de forma isolada, tomou as providências administrativas
a ﬁm de solucionar os atrasos de recursos destinados à
manutenção das atividades da entidade.
No entanto, não se ﬁzeram constar nos autos quaisquer
documentos que pudessem comprovar as tentativas de
correção das distorções provocadas pelos atrasos de recursos para o consórcio, nem tampouco as cópias de documentos originários dos entes consorciados, em atraso,
que adotaram medidas administrativo-contábeis e orçamentárias com vistas a reestabelecer o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro e garantir os repasses das contribuições
ﬁxadas nos contratos de rateio.
Pelo exposto, sugere-se seja mantido o indicativo de irregularidade porque não se ﬁzeram presentes os documentos capazes de comprovar o reestabelecimento dos
prazos para que os entes consorciados repassassem regularmente ao consórcio as suas quotas ﬁnanceiras para ﬁnanciar as despesas administrativas e os serviços de
saúde oferecidos aos munícipes, nem aqueles enviados
pelo gestor do consórcio ao administrador do ente consorciado noticiando o descumprimento dos prazos e impedimento de contratar novos serviços.
NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS VALORES PAGOS PELOS ENTES CONSORCIADOS E OS VALORES REGISTRASegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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DOS COMO RECEBIDOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO
(Corresponde ao subitem 3.5.4.1 do RTC 466/2017)
Base Legal: Artigos 85 e 89 a Lei 4.320/64.
Fato (ﬂ. 351):
De acordo com a Tabela 14 acima o consórcio CIM Pedra
Azul registrou em sua contabilidade receitas arrecadadas
em montante de R$ 7.118.049,86, enquanto os registros
contábeis dos municípios integrantes registraram despesas pagas em montante de R$ 6.895.910,36, divergente
em R$ 222.139,50.
Justiﬁcativa (ﬂ. 369) e documento (ﬂs. 394/403):
Outra suposta irregularidade apontada pelos auditores
diz respeito à divergência entre os valores arrecadados
pelo consórcio com os valores pagos pelos municípios
consorciados tendo como base o BALEXO 2015. Baseado no que foi apresentado por esta Corte de Contas ﬁzemos uma confrontação com as informações constantes no Sistema do Consórcio observadas as etapas da
despesa pública (Empenho, liquidação e pagamento) e
podemos constatar que houve uma incompatibilidade
nos relatórios. Essa divergência citada ocorreu em virtude da importação dos dados pelo sistema do qual houve um equívoco do técnico contábil em não ter realizado
a confrontação dos relatórios para o envio a esta corte
dos mesmos, assim segue em anexo os relatórios (Vide
doc. 10) demonstrando que as receitas arrecadadas condizem com os valores pagos pelos municípios.
Análise
A matéria concerniu à diferença (R$ 222.139,50) constatada entre o somatório das receitas correntes e de capital reconhecidas pelo consórcio (R$ 7.118.049,86) e a totalidade das despesas realizadas pelos entes ao consór-

cio (R$ 6.895.910,36).
O diretor-presidente da instituição esclareceu que essa
diferença apontada pela auditoria sobreveio da não validação de informações fornecidas pelo próprio sistema
gerencial do consórcio.
Ainda, informou-se que a incongruência foi motivada pela incompatibilidade de informações no momento da importação de dados do sistema para gerar os relatórios.
E, ﬁnalmente, o gestor trouxe as cópias de relatórios demonstrando os valores das receitas arrecadadas e despesas realizadas pelo consórcio.
As cópias dos novos relatórios (repasses previstos x realizados) conduzidos às contas anuais não foram suﬁcientes para afastar a irregularidade contábil apontada
pela área técnica deste TCEES, porque o somatório dos
valores transferidos e/ou realizados pelos entes consorciados (R$ 7.107.303,37) não correspondeu àquele reconhecido e contabilizado como receita arrecadada (R$
7.118.049,86).
De acordo com os novos relatórios gerados pelo sistema, pôde destacar-se a totalidade dos repasses realizados e/ou efetivados pelos entes consorciados por natureza de despesas, no exercício de 2015, conforme quadro demonstrado abaixo:
Tabela
Pelo exposto, sugere-se seja mantido o indicativo de irregularidade porque os documentos conduzidos ao feito não foram considerados suﬁcientes para elucidar a divergência averiguada entre os valores repassados e/ou
transferidos pelos entes consorciados e aqueles reconhecidos e arrecadados pelo consórcio.
AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE ACESSO AO PÚBLICO
www.tce.es.gov.br

DOS DOCUMENTOS E DEMONSTRATIVOS (Corresponde
ao subitem 3.6 do RTC 466/2017)
Base Legal: Artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/12.
Fato (ﬂs. 351/352):
A ﬁm de dar transparência à atuação dos consórcios públicos, a Portaria STN 72/12, vigente à época do encerramento da PCA, dispôs em seus artigos 15 e 16:
Art. 15. Para ﬁns de transparência na gestão ﬁscal, o consórcio público deverá dar ampla divulgação, inclusive em
meio eletrônico de acesso público, aos seguintes documentos:
I - o orçamento do consórcio público;
II - o contrato de rateio;
Ill - as demonstrações contábeis previstas nas normas
gerais de direito ﬁnanceiro e sua regulamentação; e
IV - os seguintes demonstrativos ﬁscais:
a) Do Relatório de Gestão Fiscal:
Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; e
Demonstrativo dos Restos a Pagar.
b) Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária:
Balanço Orçamentário;
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e
Sub-Função.
Parágrafo único. Os documentos citados no Caput deverão ser disponibilizados na Internet, publicando-se na
imprensa oﬁcial de cada ente da Federação consorciado
a indicação do local em que poderão ser obtidos os textos integrais a qualquer tempo.
Art. 16. Para ﬁns de cumprimento dos incisos II e Ill, do
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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parágrafo único, do art. 48 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, e sua respectiva regulamentação,
o consórcio público:

administrativa é inﬂuenciada e subordinada pelos princípios descritos no caput do artigo 37 da Constituição da
República, que assim estabelece:

I - adotará sistema de administração ﬁnanceira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade; e

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...

II - divulgará as informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e ﬁnanceira por meio de portal
eletrônico centralizado no âmbito do ente da Federação
que o represente.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no
caput, aplicar-se-á ao consórcio público o menor dos
prazos deﬁnidos no art. 73-B da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, cabível aos entes da Federação consorciados.
Para veriﬁcar se o Consórcio CIM Pedra Azul cumpriu
com as formalidades acima expostas foi realizada pesquisa junto ao sistema global de redes de computadores
interligadas (internet) e localizado o sítio eletrônico: http://www.cimpedraazul.com.br/site/, em que não se veriﬁcou a publicação dos documentos e demonstrativos
regularmente previstos.
Assim, propõe-se citar o responsável para que encaminhe documentos comprovando ter cumprido, no que
tange à transparência, com as determinações contidas
na Portaria STN 72/12, vigente à época do encerramento
da PCA, e na Lei Complementar 101/00.
Justiﬁcativa (ﬂs. 370/371) e documento (ﬂ. 404/405):
Neste item, fora apontado como suposta irregularidade a não veriﬁcação da publicação dos documentos necessários para dar transparência à atuação do Consórcio,
conforme determinação legal estabelecida nos arts. 15 e
16 da Portaria STN 72/2012. Como é sabido, a atividade

Quanto ao princípio da publicidade, temos que todos os
atos praticados pela administração pública devem ser
públicos. Para que os atos administrativos sejam conhecidos pela sociedade é preciso que eles sejam publicados e divulgados, podendo iniciar e cumprir seus efeitos. Desse modo, o princípio da publicidade signiﬁca que
o Poder Público deve agir com a maior transparência
possível, para que os administradores tenham conhecimento dos seus atos. O princípio da publicidade facilita o exercício do controle social da Administração pública, abrangendo toda a atuação do Estado, bem como a
conduta interna dos agentes públicos envolvidos. ´?E notório que o direito público, o valor moral sé terá força e
relevância quando exposto à coletividade. Diariamente
a transparência na Administração Pública é questionada
tanto pelo cidadão comum, como também pela mídia e
comunicação em geral, em relação à fata de informação
sobre os atos praticados pelos administradores públicos,
bem como os outros princípios expressos na Constituição, traz a necessidade de transparência dos atos de gestão pública, objetivando a aplicação dos princípios, dando a noção de transparência que a sociedade tanto busca. Dessa forma, o princípio da publicidade deve se compreendido muito além do dever de publicar os atos. O
poder público deve ser transparente, a ﬁm de tonar o
www.tce.es.gov.br

seu conteúdo acessível a todos os cidadãos, já que publicar é tornar público, claro e compreensível.
Considerando tal princípio, o CIM Pedra Azul promoveu a
publicação dos documentos descritos no art. 15 da Portaria STN 72/2012 nos Murais de Avisos do próprio Consórcio e do Município de Afonso Cláudio (sede do Consórcio à época), ex vi dos comprovantes anexos (Vide
doc. 11). Assim, sendo, levando-se em consideração que
tal fato, por si só, não caracteriza prejuízo ao erário e má-fé por parte do Gestor do Consórcio, temos que não há
razões para manter a presente irregularidade, devendo esta Augusta Corte de Contas determinar que a atual administração aprimore os procedimentos de publicação dos documentos que comprovem a transparência na
gestão do Consórcio nos moldes estabelecidos pelos artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/2012, para prevenir a
reincidência e/ou ocorrência de faltas semelhantes, na
forma do art. 162, §§ 1º e 2º da Resolução TC 261/13
(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo), que assim prescreve:
Art. 162. As contas serão julgadas regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer
outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e de que não represente dano injustiﬁcado ao
erário.
§ 1º O acórdão de julgamento deverá indicar os motivos
que ensejam a ressalva das contas.
§ 2º Na hipótese prevista no caput, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe tenha sucedido, a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identiﬁcadas, de modo
a prevenir a reincidência e a evitar a ocorrência de outras semelhantes.
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Análise
A matéria foi concernente à falta de transparência na
gestão ﬁscal, já que o administrador não deu ampla divulgação ao público - inclusive pelos meios eletrônicos
- dos atos e fatos relacionados às matérias de natureza:
administrativa (contrato de rateio), orçamentária (receitas e despesas orçamentárias), ﬁscal (relatório de gestão
ﬁscal e relatório resumido da execução orçamentária) e
contábil (demonstrativos ﬁnanceiros).
O defendente informou que o princípio da publicidade
constitui-se pelo dever de o agente público dar transparência de seus atos e facilitar o exercício do controle
social da administração pública. E, por ﬁm, o gestor esclareceu que o consórcio publicou os documentos listados pelos artigos 15 e 16 da Portaria da STN 72/12 nos
murais de aviso do próprio consórcio e do Município de
Afondo Cláudio.
A propósito, faz-se importante destacar que a cópia do
documento trazido às contas anuais se referiu unicamente à resolução que ﬁxou as receitas e despesas orçamentárias para o exercício de 2016.
Para ﬁns de transparência na gestão ﬁscal, a Portaria STN
72/12, que estabeleceu normas gerais de consolidação
das contas dos consórcios públicos, determinou que o
consórcio devesse dar ampla divulgação ao público – inclusive pelos meios eletrônicos - de seus atos administrativos, orçamentários, contábeis e ﬁscais. Ainda, exigiu
que todos os documentos fossem disponibilizados na internet e publicados na imprensa oﬁcial de cada um dos
entes consorciados a indicação do local para obtenção
dos textos integrais a qualquer tempo.
Diante dos fatos e documentos acostados ao feito, en-

tendeu-se que o presidente não atendeu as determinações dos artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/12, porque
o consórcio não deu ampla divulgação dos seus atos de
gestão ao público, inclusive pelos meios eletrônicos, e
não publicou na imprensa oﬁcial dos entes consorciados
a indicação do local para obter os textos originários.
Pelo exposto, sugere-se seja mantido o indicativo de irregularidade porque as razões de justiﬁcativa e o documento conduzido à prestação de contas não foram suﬁcientes para comprovar a transparência na gestão ﬁscal.
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

e o resultado do exercício (BP) (subitem 3.1.2 do RTC
466/2017)
Base legal: artigos 85 e 89 da Lei 4.320/64;
1.1.3 Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio (subitem 3.5.3.1 do RTC 466/2017)
Base legal: cláusula 2ª, II, “g” dos respectivos contratos
de rateio; art. 8º, § 3º e art. 10, parágrafo único, da Lei
11.107/05;
1.1.4 Não conformidade entre os valores pagos pelos
entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público (corresponde ao subitem
3.5.4.1 do RTC 466/2017)
Base legal: artigos 85 e 89 da Lei 4.320/64;
1.1.5 Ausência de divulgação de acesso ao público dos
documentos e demonstrativos (corresponde ao subitem
3.6 do RTC 466/2017)
Base legal: artigos 15 e 16 da portaria STN 72/12.

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 as seguintes irregularidades, apontadas no
Relatório Técnico Contábil 466/2017, sob a responsabilidade do senhor Luiz Carlos Prezoti Rocha:
1.1.1 Divergência entre os valores totais do ativo e passivo apresentado no balanço patrimonial (subitem 3.1.1
do RTC 466/2017)
Base legal: artigos 85 e 89 da Lei 4.320/64;
1.1.2 Divergência entre o resultado patrimonial (DVP)
www.tce.es.gov.br

1.2 Julgar IRREGULARES as contas do senhor Luiz Carlos Prezoti Rocha à frente do Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana – CIM Pedra Azul no exercício de
2015, pela prática de ato ilegal, presentiﬁcado nos itens
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 acima discriminados, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar Estadual 621/2012, condenando-o à multa pecuniária individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
amparo no artigo 87, inciso IV c/c artigo 88 e artigo 135,
inciso I da Lei Complementar 621/2012;
1.3 Determinar ao Consórcio, com fulcro no art. 87, inciso VI, da LC 621/12, na ﬁgura do seu atual presidente, ou a quem lhe tenha sucedido, que adote as medidas
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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com vistas a reconhecer e contabilizar as obrigações, de
quaisquer naturezas, inclusive aquelas provenientes dos
acordos de parcelamento de débitos previdenciários e
elaborar o balanço patrimonial de acordo com a NBC T
16.6 R1 e, por ﬁm, divulgar as informações de transparência na gestão ﬁscal na forma dos artigos 14 e 15 da
Portaria STN 274/16.

Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1221/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05513/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

2. Unânime.

Exercício: 2016

3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Alegre

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: FLORINETTE PINTO RIDOLPHI, JOSANGELA
AMORIM DE OLIVEIRA
Procurador: YURI MADEIRA AYRES (OAB: 25363-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ALEGRE – EXERCÍCIO DE 2016 – CONTAS
IRREGULARES – MULTA – DETERMINAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Alegre, relativa
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade das senhoras Josângela Amorim de Oliveira.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 549/2017, no
qual constatou indícios de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Inicial 1078/2017, com propositura de
citação das senhoras Josângela Amorim de Oliveira e Florinette Pinto Ridolphi, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1622/2017.
Regularmente citadas, anexaram documentos às ﬂs.
www.tce.es.gov.br

39/69, 72/102, 112/142 e 146/176.
Após manifestação das citadas, foram os autos encaminhados à Secretaria de Controle Externo, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1649/2018, opinando pela irregularidade das contas da senhora Josangela Amorim de Oliveira, aplicação de multa e determinações.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer
do Ministério Público de Contas 3571/2018).
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 em parte o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas e tomo como razão
de decidir a fundamentação exarada nos itens 2.1, 2.3 e
2.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1649/2018, abaixo
transcrita:
“[...]
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Nos termos do referido RTC, foram apontados os seguintes indicativos de irregularidades:
3.2.1 Divergência entre saldos contábeis e aqueles apresentados nos extratos bancários;
3.2.2 Divergência entre os saldos dos demonstrativos
contábeis e os saldos dos inventários de bens em estoque, dos bens móveis e dos bens imóveis;
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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3.3.1 Ausência de medidas administrativas visando ao encaminhamento de parecer do controle interno em conformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015;
4.1 Falta de comprovação de contribuições previdenciárias
por meio dos arquivos folrpp, folrgp, demcpa e demcse.
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E O SALDO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. (Item 3.2.1 DO RTC)
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88
Assim, foi apresentado o fato no RTC:
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.
Consultando os extratos bancários, vimos que os saldos
apresentados estão diferentes daquele trazido no Termo
de disponibilidade ﬁnanceira, arquivo TVDISP. Esta diferença causou inconsistência entre saldo contábil e saldo
bancário, conforme tabela abaixo:
Tabela
O extrato das contas bancárias 624001-0, 624003-7,
623004-5, 624005-3, 624012-6, 624013-6, 624017-7 e
624018-5 veio complementado por saldo constante, respectivamente, das contas 18192-9, 18196-1, 18193-7,
18101-5, 18102-3, 18103-1, 18104-0 e 18105-2. Mesmo
assim os saldos bancários ﬁcaram diferentes do contábil.
O gestor deverá se manifestar com documentos e ou justiﬁcativas que possam esclarecer as divergências ocorridas

entre disponibilidade bancária e disponibilidade contábil,
bem como esclarecer o motivo dos arquivos das contas
iniciadas por 624 trazerem, também, extratos de contas
iniciadas por 18, conforme apresentado no parágrafo anterior, e que não constam do rol de contas bancárias constante do termo de disponibilidade ﬁnanceira, arquivo TVDISP.

mesmas não puderam repetir a numeração da conta investimento. ”

Argumenta o responsável:

Obs.: [soma das diferenças entre (A) e (B) ]= 4,73 +
610,32+ 31.688,67+113,78 + 864,06 + 171,26 + 44,96 +
347,32 + 48,73 + 31.688,67 + 610,32 + 4,73 = 66.197,55

Informamos para os ﬁns necessários que as contas bancárias com inicias 18 são contas aplicações das contas iniciadas por 624, e que foram abertas pelo banco responsável, pois as mesmas não puderam repetir a numeração da
conta investimento. Para facilitar o entendimento anexamos juntos os PDF das contas novamente, e informamos
que o somatório das duas contas faz o saldo bancário bater com o saldo contábil. Para sanar esse questionamento estamos encaminhando novamente os PDF das contas
separados, mas com o mesmo número da conta na descrição do PDF. E as contas que permaneceram com saldo
bancário divergente do contábil é por contas de despesas
que ﬁcaram à contabilizar pertencentes a exercícios anteriores ao meu mandato, mas que serão sanados no próximo exercício.
O RTC apontou divergência de saldo entre os valores das
contas correntes e os valores registrados na contabilidade. Ao investigar os valores, notou-se que haviam contas
correntes iniciadas por “624” e “18” e que necessitariam
de esclarecimentos do responsável sobre o fato encontrado.
De acordo com o responsável, as contas iniciais 18, referem-se às aplicações ﬁnanceiras das contas iniciadas 624,
ou seja, pertencem a mesma conta corrente da 624. Informa “...que foram abertas pelo banco responsável, pois as
www.tce.es.gov.br

A partir dos dados encaminhados, refez o quadro a seguir:
Quadro 1- Comparativo entre saldo contábil x extratos
bancários da justiﬁcativa
Tabela

Após análise dos documentos e a elaboração do quadro
comparativo, constatou-se que permaneceram divergentes os valores entre saldos contábeis e aqueles apresentados nos extratos bancários.
A soma das diferenças de todas as contas, ou seja, resultado da diferença entre o valor total dos saldos contábeis
e o saldo total dos extratos bancários, gerou o valor de R$
66.197,55 não justiﬁcado.
Diante do exposto, após análise dos fatos, opina-se pela manutenção desta irregularidade e sugere-se determinar que o atual gestor adote medidas para as futuras
prestações de contas encaminhe informações e documentos necessários em nota explicativa dos ajustes contábeis realizados quanto as conciliações bancárias.
2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E OS SALDOS DOS INVENTÁRIOS
DE BENS EM ESTOQUE, BENS MÓVEIS E BENS IMÓVEIS.
(item 3.2.2 do RTC)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
O RTC apontada indicativo de irregularidade, como segue:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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liação 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:
Tabela1) Estoques, Imobilizados e Intangíveis
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05513/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
veriﬁca-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela
citação do gestor responsável para apresentação das justiﬁcativas cabíveis.
Em defesa, o responsável alega:
Esclarecemos para os devidos ﬁns que por problemas
com o sistema informatizado utilizado por esta municipalidade na geração e envio do arquivo de inventario
anual dos Bens Móveis (INVMOV) e inventario anual de
bens em almoxarifado (INVALM), os relatórios foram encaminhados inconsistentes. Estamos encaminhando os
arquivos corretos, demonstrando
de forma ﬁdedigna o real valor do Inventario Anual de
Bens Móveis e Bens em Almoxarifado, que demonstra
a evidenciação correta conforme Balanço Patrimonial
do Exercício de 2016, também em anexo. Quanto ao inventario de bens imóveis, esclarecemos que a Instrução

Normativa TC no 36, de 23 de Fevereiro de 2016, que
dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado
e aos municípios, o que se refere ao Reconhecimento,
rnensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis;
respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do
patrimônio cultural e de infraestrutura) quanto aos Prazos-limite para preparação de sistemas e outras providências de implantação, até 31 de Dezembro de 2018, e
quanto à obrigatoriedade dos registros Contábeis a partir de 01 de Janeiro de 2019. Ressaltamos que no decorrer do exercício de 2017, a administração estava providenciando o inventário de bens imóveis, bem corno nomeou a comissão responsável (conforme Decreto em
anexo), no entanto, até a presente data não foi conciliado o saldo físico com o contábil por estarem ﬁnalizando
o mesmo, sendo que, provavelmente no envio da PCA de
2017 estará conciliado.
Analisando a defesa do responsável, constatou-se que
em relação aos bens de almoxarifado foi encaminhada
peça complementar 1939/2018 no sistema e-tcees, que
trata do inventário, registrando o valor de R$30.744,74
conferindo com o valor registrado no Balanço Patrimonial.

estabelecidos novos prazos-limites através da IN 36, de
23 de fevereiro de 2016, para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos
municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de
24 de setembro de 2015, que 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 registrados na contabilidade e, por isso, devem
compor o ativo imobilizado do ente. No caso concreto,
temos que a UNIDADE GESTORA apresentou uma situação de descontrole dos seus ativos (bens imóveis), permanecendo a ausência da comprovação de bens imóveis
por meio de realização de inventário, tendo sido registrado no balanço patrimonial o valor de R$5.530.935,05 e o
valor de 93.539,52 no inventário, resultando na diferença de R$5.437.395,53.

Quanto aos bens móveis, veriﬁcou que foram apresentadas as peças complementares 1943 e 1940/2018 no
sistema e-tcees, que tratam dos valores registrados de
bens móveis de R$4.448.979,63 e os valores de depreciação R$21.776,09. As somas desses valores conferem
com valor total de R$4.470.755,72 registrado o Balanço
Patrimonial.

Diante do exposto, levando-se em conta as argumentações apresentadas, as quais foram veriﬁcadas nesta análise, ﬁca mantida a irregularidade para o exercício de
2015 e sugerindo a determinação para a próxima prestação de contas a realização dos ajustes contábeis necessários a realização do inventário de bens imóveis, cumprindo com os arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES pertinente ao exercício.

Quanto aos bens imóveis, o responsável alega que foram

2.3 Ausência de medidas administrativas visando ao
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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.
Conforme relato no RTC:
Dentre os motivos para abstenção de opinião conclusiva
referente à prestação de contas está o fato deste Controlador ter assumido em janeiro de 2017 e a UCCI não possuir histórico de trabalho, quer seja de auditoria, quer
seja de plano de auditoria. A amostragem e comparações do exercício de 2016 formas feitas de forma muito
limitada, com ajuda apenas dos setores contábeis. No
mesmo sentido, não há equipe de trabalho disponível e
nem continuidade de servidores no setor.
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.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justiﬁcativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
Em defesa, a responsável, Sra. Josângela Amorim de Oliveira alegou:
Elucidamos para os ﬁns legais que O Controlador Geral
de Controle Interno, senhor Danyel Ferreira Sueth não
pode se abster de seu ofício alegando que há ausência
de servidores (equipe técnica) disponível ou continuidade de servidores no setor. Essa é uma obrigação inerente ao cargo que ele ocupa, não obstante, esse controlador participou da equipe técnica de transição (portaria

no 3.517 de 21 de outubro de 2016). Logo, passou três
meses no ano de 2016, como membro da Comissão de
Transição da Administração Municipal (documento anexo), juntamente com o atual secretário de Saúde (Adalberto Louzada da Rocha), o secretário de administração
(Luís Guilherme Dutra Aguilar), dentre outros servidores
do alto escalão do executivo municipal, por esses motivos esses argumentos não merecem prosperar.
Ocorre, ínclitos julgadores, que por não participar mais
da administração pública municipal a senhora Josângela
Amorim de Oliveira não tem mais acesso aos setores responsáveis e em momento algum foi solicitada pela Prefeitura para explicar ou esclarecer quaisquer eventuais
dúvidas relativas a presente demanda.
Importante salientar que os funcionários da contabilidade do fundo municipal de Saúde permaneceram os mesmos e a empresa consultora da contabilidade também.
Dessa forma, é teratológica a alegação do senhor Danyel
Sueth de que não havia equipe responsável ou continuidade de servidores do setor e até mesmo de que não
houve tempo hábil, pois como Danyel Sueth de que não
havia equipe responsável ou servidores do setor e até
mesmo de que não houve tempo demonstrado acima,
esse teve vários meses e equipe elaborar a opinião conclusiva e não o fez.

2016, e esperamos que as contas da senhora Josângela
Amorim, eivadas de boa fé e nos estritos ditames da legalidade sejam aferidas por esse tribunal que é sinônimo
de lisura e moralidade.
Alega a Sra. Josângela Amorim de Oliveira que não participa mais da administração, fato que pode ser veriﬁcado
em consulta ao sistema Cidadesweb TCEES, o qual informa na PCA/2017, arquivo ROLRES, que em 02/01/2017,
tomou posse o Sr. Adalberto Louzada Rocha, através do
Decreto Municipal 10.158/2017
Argumenta a citada Sra. Também que não recebeu demandas sobre os assuntos tratados na presente citação.
Defendeu também que não haveria motivo para o Controlador se abster de seu dever de ofício, qual seja, emitir opinião sobre as contas, pois haveria participado da
equipe de transição do governo, ﬁcando por três meses
antes de assumir a gestão da controladoria em contato
com os administradores anteriores.
Defende, também, que não pode ser penalizada pelo fato de que a controladoria estar desestruturada, não ter
servidores suﬁcientes para executar suas atividades, pois
em nenhum momento foi procurada ou se omitiu de fornecer informações.

Como medida de inteira justiça, não pode a senhora Josângela Amorim responder por atos que não praticou ou
ao menos participou de maneira omissiva ou comissiva em atos que concorressem no fato do controlador se
abster de emitir opinião conclusiva referente à prestação
de contas, faltando com seu dever de ofício.

De fato, assiste razão à defendente, pois o próprio parecer do controlador, em nenhum momento a acusa de
omissões que pudessem diﬁcultar o trabalho da controladoria, não podendo a gestora ser responsabilizada pela desorganização da controladoria, que, em última instância, é de inteira responsabilidade do controlador e do
chefe do poder executivo municipal.

Requeremos, por todo exposto, que a análise seja feita
com os documentos apresentados no Balanço Geral de

O chefe do poder executivo já foi penalizado em suas
contas de gestão (Processo TC 05683/2017-1) onde foi
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mantida irregularidade semelhante a essa em função da
não estruturação do Controle Interno no município. Dessa forma sugere-se afastar a irregularidade em relação
à gestora desta Unidade, visto ser uma UG municipal subordinada à UCCI do município, cuja responsabilidade
pela estruturação é do chefe do poder executivo municipal, não sendo constatada qualquer omissão que lhe
possa ser imputada em relação à emissão do parecer relativo à sua UG.
2.4 Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por meio dos arquivos folrpp, folrgp, demcpa e
demcse. (Item 4.1 do RTC)
Base legal: Art. 85 da Lei 430/64 c/c anexo I, b da IN
34/2015.
De acordo com o RTC:
Consultado o balancete contábil do exercício de 2016 vimos que não há saldo a pagar referentes às contribuições de servidores e contribuições patronais, devidas ao
regime próprio de previdência e ao regime geral.
No entanto foi enviado nesta prestação de contas, no sistema cidades, o arquivo FOLRGP e FOLRPP em branco, e
os arquivos DEMCPA E DEMCSE com justiﬁcativas de “fazer posteriormente”.
Tendo em vista que o Fundo apresenta gastos com pessoal, tais arquivos deveriam constar da prestação de contas na forma da IN 34/2015. Por esse motivo o gestor deve ser citado para que traga aos autos, justiﬁcativas ou
documentos para esclarecer os fatos.
Argumenta o responsável:
Insta salientar que pela atualização do formato do arquivo FOLRPP e FOLRGP a ser enviado, passando de PDF para XML, o sistema informatizado terceirizado usado pe-

los Recursos humanos desta municipalidade, para se
adequar entregou essa atualização precisando fazer alguns ajustes e cadastros que não foram ﬁnalizados em
tempo hábil para envio do arquivo correto. Já os arquivos DEMCPA E DECSE por descuido na elaboração da PCA
para cumprimento do prazo, de fato, houve um equívoco
da equipe responsável e não foi enviado, contudo como
já foi dito pelo nobre técnico responsável pelo relatório
técnico não há saldo a pagar referente as contribuições
patronais. Aﬁm de sanar esse e quaisquer outro possível
questionamento, estamos encaminhando o arquivo correto que segue anexo, comprovando nosso compromisso com a legalidade e a boa-fé objetiva na gerência das
contas públicas.
O responsável apresentou os seguintes documentos referentes ao RGPS e RPPS:
peça complementar 1947/2018 e-tcees, Demonstrativo
Patronal mensal da despesa liquidada e efetivamente recolhida no exercício (RGPS e RPPS);
peça complementar 1948/2018 e-tcees, Demonstrativo
Previdenciário mensal dos valores retidos dos servidos e
efetivamente recolhidos no exercício;
peça complementar 1949/2018 e-tcees, Relatório Anual
(resumo da folha) RGPS;
peça complementar 1950/2018 e-tcees, Relatório Anual
(resumo da folha) RPPS;
Foram extraídos os valores de contribuições previdenciárias dos documentos encaminhados, conforme demonstrativo a seguir:
Quadro 2 – Resumo dos dados encaminhados e seus
respectivos documentos
Obs.: *refere-se soma de 250.531,63 sál. + 19.043,99
www.tce.es.gov.br

(déc. Sal).
** o doc não apresentou valor contribuição. Utilizou-se o alíquota de 16,27%(c/ base doc. Peça
compl. 1947) s/ o valor bruto (4.015.880,04 deduzidos
do salário maternidade se houvesse, mas não há então
é o bruto – . ***refere-se soma 352.304,39 (salários +
30.060,21 de 13°sal)´
Frente a informações divergentes entre os informativos
de lançamentos e liquidações de obrigações patronais e
retidas dos servidores e os respectivos resumos de folhas de pagamentos foram adotados, para efeitos comparativos, os valores indicados nas folhas de pagamentos por se tratar de informação extra contábil onde são
registrados os pagamentos dos servidores e fonte de informação para os lançamentos contábeis das obrigações
patronais e retenções realizadas.
2.4.1 ANÁLISE RGPS DA UNIDADE GESTORA:
Quanto aos valores de contribuições previdenciárias no
RGPS, constataram-se divergências entre os valores demonstrados de patronal. Por esse motivo, optou-se por
realizar os cálculos utilizando os dois valores para veriﬁcar o percentual efetivado.
Quadro 3 : Contribuições previdenciárias – unidade gestora
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 5513/2017 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Os valores pagos superam em 53,47% os valores informados na folha de pagamentos, acima do limite, considerado aceitável para efeito de análise de 10% Os dados sugerem recolhimento a maior das contribuições patronais indicadas na folha ao RGPS ou falhas na elaboração do resumo da folha de pagamentos.
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2.4.2 ANÁLISE RGPS DO SERVIDOR:
Constataram-se divergências entre os valores demonstrados do servidor. Por esse motivo, optou-se por realizar os cálculos utilizando os dados informados no resumo da folha de pagamentos.
Quadro 4: Contribuições previdenciárias – servidor
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 5513/2017 - Prestação de Contas
Anual/2015.
*refere-se soma de 250.531,63 sál. + 19.043,99 (déc.
Sal).
Os valores baixados superam em 19,95% os valores retidos constantes da folha de pagamentos, acima do limite, considerado aceitável para efeito de análise de 10%.
Os dados sugerem recolhimento a maior das contribuições retidas em folha ao RGPS ou falhas na elaboração
do resumo da folha de pagamentos
2.4.3 ANÁLISE RPPS DA UNIDADE GESTORA:
Constataram-se divergências entre os valores demonstrados do servidor. Por esse motivo, optou-se por realizar os cálculos utilizando os dados informados no resumo da folha de pagamentos.
Quadro 3 recálculo: Contribuições previdenciárias – unidade gestora
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 5513/2017 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Utilizou-se a alíquota de 16,27%(c/ base doc. Peça compl. 1947) s/ o valor bruto (4.015.880,04 deduzidos do salário maternidade se houvesse, mas não há então é o
bruto

Do cálculo, constatou-se que os valores recolhidos, veriﬁcados na contabilidade, encontram-se abaixo das obrigações patronais calculadas a partir da folha de pagamentos apresentada em limite superior ao estipulado
como aceitável para ﬁns de análise (10%), correspondendo a 18,01% de valores não pagos, o que sugere pagamentos abaixo do devido ao RPPS. Entretanto, os valores foram calculados por estimativa em função do não
fornecimento da base de cálculos na folha de pagamentos e apresentam a tendência de redução do percentual indicado com os ajustes a serem realizados na base de
cálculo.
2.4.4 ANÁLISE RPPS DO SERVIDOR:
Constataram-se divergências entre os valores demonstrados do servidor. Por esse motivo, optou-se por realizar os cálculos utilizando os dados informados no resumo da folha de pagamentos.
Quadro 4: Contribuições previdenciárias – servidor
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 5513/2017 - Prestação de Contas
Anual/2015. *refere-se soma de 352.304,39 + 30.060,21
(déc. Sal).
Os valores apresentados na folha de pagamentos das
obrigações retidas dos servidores no RPPS se apresentam contabilizados sem divergências em relação à folha
de pagamentos.
Constata-se, portanto, que os valores apresentados no
resumo anual da folha de pagamentos desta Unidade
Gestora se apresentam inferiores aos contabilizados e
recolhidos pelo fundo em relação às obrigações patronais e retidas dos servidores no Regime Geral de Previdência Social. Em relação ao Regime Próprio de Previwww.tce.es.gov.br

dência os recolhimentos não apresentaram divergência
em relação às retenções realizadas dos servidores, contudo em relação às obrigações patronais apresentaram
divergência superior ao aceitável para ﬁns de análise,
porém calculadas por estimativa em decorrência da não
apresentação da base de cálculo na folha de pagamentos.
Assim, frente às inconsistências detectadas na análise
realizada, opina-se pela manutenção desta irregularidade e sugere-se determinar ao atual gestor que adote medidas administrativas necessárias junto aos setores
responsáveis pela elaboração das folhas de pagamentos
e pela contabilidade com ﬁnalidade de:
Realizar conciliação das folhas de pagamentos relativas
ao exercício de 2016 do RGPS com os valores contabilizados em relação às obrigações patronais e retidas dos
servidores e, detectando a realização do recolhimento a
maior que o devido, providencie junto ao INSS as compensações devidas;
Realizar conciliação das folhas de pagamentos relativas
ao exercício de 2016 do RPPS com os valores contabilizados em relação às obrigações patronais e, detectando
valores recolhidos a menor, providencie o recolhimento
e a instauração de procedimentos para apuração da responsabilidade pelo pagamento de juros de mora e multa decorrentes de possíveis recolhimentos em atraso nos
termos da IN TC nº 32/2014, considerando que tais despesas não atendem ao interesse público
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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e alterações posteriores, sob a responsabilidade dos Sra.
JOSÂNGELA AMORIM DE OLIVEIRA.

Determinar ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE
na pessoa de seu atual gestor, que:

da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC
n°43/2017;

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento das seguintes irregularidades:

Adote medidas para as futuras prestações de contas encaminhe informações e documentos necessários em nota explicativa dos ajustes contábeis realizados quanto as
conciliações bancárias;

À Consideração superior [...]”

2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E O SALDO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. (Item 3.2.1 DO RTC)
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88
2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E OS SALDOS DOS INVENTÁRIOS DE
BENS EM ESTOQUE, BENS MÓVEIS E BENS IMÓVEIS.
(Item 3.2.2 do RTC)
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
2.4 FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR MEIO DOS ARQUIVOS FOLRPP,
FOLRGP, DEMCPA E DEMCSE. (Item 4.1 do RTC)
Base legal: Art. 85 da Lei 430/64 c/c anexo I, b da IN
34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento IRREGULAR
da prestação de Contas do Sra. JOSÂNGELA AMORIM DE
OLIVEIRA, no exercício de 2016, conforme dispõe o art.
84, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar 621/2012
c/cart.163, IV do Regimento Interno do TCEES, aprovado
pela Resolução 261/2013.
Sugere-se, ainda:
A aplicação da multa prevista no artigo 135, I da Lei Complementar 621/2012;

Adote medidas administrativas necessárias junto aos setores responsáveis pela elaboração das folhas de pagamentos e pela contabilidade com ﬁnalidade de: 1) Realizar conciliação das folhas de pagamentos relativas ao
exercício de 2016 do RGPS com os valores contabilizados em relação às obrigações patronais e retidas dos
servidores e, detectando a realização do recolhimento a
maior que o devido, providencie junto ao INSS as compensações devidas; 2) Realizar conciliação das folhas de
pagamentos relativas ao exercício de 2016 do RPPS com
os valores contabilizados em relação às obrigações patronais e, detectando valores recolhidos a menor, providencie o recolhimento e a instauração de procedimentos para apuração da responsabilidade pelo pagamento
de juros de mora e multa decorrentes de possíveis recolhimentos em atraso nos termos da IN TC nº 32/2014,
considerando que tais despesas não atendem ao interesse público.
Providencie para as futuras prestações de contas a realização do inventário anual de bens imóveis pertencentes
ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE e sua conciliação com os registros contábeis em atendimento aos
artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64;
Adote as providências 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°
www.tce.es.gov.br

Em que pese o exposto, cabe ressaltar que, no que se refere aos procedimentos contábeis e patrimoniais, ocorreram, a partir de 2014, alterações na legislação vigente
que regulamentaram os prazos-limites para preparação
de sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis.
De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de
2013, os Municípios estavam autorizados a levantar 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, na qual
restou conﬁgurado que os municípios teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras providências
de implantação e obrigatoriedade dos registros contábeis, e com relação aos bens móveis, imóveis e infraestrutura, o Anexo Único da IN TC 036 dispõe para o caso
de municípios:
Tabela
Face ao permissivo normativo acima exposto, entendo pelo afastamento do indicativo de irregularidade indicado no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 1649/2018, com recomendação à atual gestão para que, nas futuras prestações de contas, reconheça os
bens imóveis existentes e encaminhe inventário físico
dos mesmos.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Quanto aos demais itens analisados adoto a análise procedida pela área técnica, motivo pelo qual, passa a fazer
parte integrante deste pelos fundamentos de fato e de
direito ali deduzidos.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em parte o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que
submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. MANTER as seguintes irregularidades, apontadas nos itens 2.1 e 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva
1649/2018, sob a responsabilidade da senhora Josangela Amorim de Oliveira:
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E O SALDO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. (Item 3.2.1 DO RTC)
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88
2.4 FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR MEIO DOS ARQUIVOS FOLRPP,
FOLRGP, DEMCPA E DEMCSE (RGPS da Unidade Gestora) (item 4.1 do RTC e item 2.4.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 1649/2018)
Base legal: Art. 85 da Lei 430/64 c/c anexo I, b da IN

34/2015.
1.2. AFASTAR A RESPONSABILIDADE da senhora Florinette Pinto Ridolphi;
1.3. JULGAR IRREGULARES as contas da senhora Josângela Amorim de Oliveira à frente do Fundo Municipal de
Alegre no exercício de 2016, pela prática de atos ilegais,
descritos nos itens 2.1 e 2.4 acima discriminados, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei
Complementar Estadual 621/2012, condenando-a em
multa pecuniária de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
amparo no artigo 87, inciso IV c/c artigo 88 e artigo 135,
inciso I da Lei Complementar 621/2012;
1.4. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Alegre:
1.4.1 que adote medidas para as futuras prestações de
contas encaminhe informações e documentos necessários em nota explicativa dos ajustes contábeis realizados
quanto as conciliações bancárias;
14.2 que adote medidas administrativas necessárias junto aos setores responsáveis pela elaboração das folhas
de pagamentos e pela contabilidade com ﬁnalidade de:
1.4.2.1) Realizar conciliação das folhas de pagamentos
relativas ao exercício de 2016 do RGPS com os valores
contabilizados em relação às obrigações patronais e retidas dos servidores e, detectando a realização do recolhimento a maior que o devido, providencie junto ao INSS
as compensações devidas;
1.4.2.2) Realizar conciliação das folhas de pagamentos
relativas ao exercício de 2016 do RPPS com os valores
contabilizados em relação às obrigações patronais e, detectando valores recolhidos a menor, providencie o recolhimento e a instauração de procedimentos para apuwww.tce.es.gov.br

ração da responsabilidade pelo pagamento de juros de
mora e multa decorrentes de possíveis recolhimentos
em atraso nos termos da IN TC nº 32/2014, considerando que tais despesas não atendem ao interesse público.
1.5. RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Alegre:
1.5.1 que para a próxima prestação de contas proceda
aos ajustes contábeis necessários a realização do inventário de bens imóveis, cumprindo com os arts. 94 a 96 da
Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES
pertinente ao exercício, e ainda:
1.5.1.1 promova o devido ajuste das diferenças entre os
registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis, imóveis e em almoxarifado;
1.5.1.2 que adote normas de procedimentos objetivando o controle de estoque e controle patrimonial;
1.5.1.3 Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de
contas anual do exercício corrente, informando as providências tomadas e os ajustes realizados nas futuras prestações de contas, reconheça os bens imóveis existentes e
encaminhe inventário físico dos mesmos;
1.6. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª 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 em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO 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- 1222/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

MINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO
DE ARACRUZ - SEMAD – EXERCÍCIO DE 2016 – CONTAS
REGULARES COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO -QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

A partir da análise da documentação encaminhada, a
área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
2766/2018, opinando pela regularidade com ressalva
das contas apresentadas.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, no Parecer do
Ministério Público de Contas 3449/2018.

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz - SEMAD, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Eidmilson
Antonio Gambarti.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil RTC
681/2017, no qual constatou indícios de irregularidades
abaixo indicados, os quais foram apontados na Instrução
Técnica Inicial 1294/2017, com propositura de citação
dos responsáveis para apresentação de razões de defesa,
o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1845/2017:
Responsáveis

Itens
Subitens
Edmilson Antonio 3.2.1
Gambarti e Edmilson Moulin Ferreira

Processo: 05526/2017-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMAD - Secretaria de Administração e Recursos
Humanos do Município de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI, EDMILSON MOULIN FERREIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA DE AD-

3.3.1

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

Devidamente citados, as responsáveis apresentaram justiﬁcativas.
www.tce.es.gov.br

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 2766/2018, abaixo transcrita:
“[...]
2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AOS TERMOS DE CITAÇÃO N. 02332/2017-8
e 02333/2017-2
2.1 Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras. (ITI 1294/2017-4 C/C ITEM 3.2.1 DO
RTC 650/2017-1).
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88
De acordo com o item 3.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 681/2017-6,
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 12) Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05538/2017-1 - 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 05538/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2016, relativos às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis não reﬂetem adequadamente os
saldos constantes dos extratos bancários:
Não foram apresentados extratos bancários relativos às
aplicações vinculadas às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829, n. 201509-9, Banestes, ag. 0111, n. 25297821
e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, n. 0006000006664, exibindo o saldo em 31/12/2016.
Portando, faz-se necessário que os gestores responsáveis apresentem os extratos bancários faltantes relativos a dezembro de 2016, ainda que o saldo seja igual
a R$ 0,00, bem como comprove a regularização das divergências, porventura remanescentes, no decorrer do
exercício ﬁnanceiro de 2017.
JUSTIFICATIVAS

APRESENTADAS

(Protocolo

n.

02159/2018-1)
Diante do presente item, assim argumentaram os citados:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, os defendentes aﬁrmam que a SEMAD não mantem recursos em aplicações ﬁnanceiras,
uma vez que independente da descentralização administrativa já ocorrida, os recursos permanecem sendo arrecadados pela Secretaria de Finanças e repassados em valores suﬁcientes para fazer frente às suas despesas.
De fato, analisando novamente as movimentações exibidas pelos arquivos EXTBAN não se veriﬁcam lançamentos correspondentes a aplicações ou resgates, tendo sido todos os recursos recebidos por Transferências Eletrônicas.
Ademais, a análise do Termo de Disponibilidades Financeiras (arquivo TVDISP) evidencia, unicamente, registros
relativos às Contas Correntes ns. 201514-5, 25297896 e
000600000672.
Portanto, diante dos esclarecimentos apresentados,
sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
2.2
Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.
(ITI 1294/2017-4 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 650/2017-1).
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
De acordo com o item 3.3.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 681/2017-6,
O Relatório de Controle Interno (arquivo “RELUCI”), exiwww.tce.es.gov.br

gido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as seguintes
informações:
Assim, uma vez que o Controle Interno não recebeu a
PCA em tempo hábil para sua apreciação, não obteve
elementos suﬁcientes para atestar se, no exercício em
análise, o ordenador de despesas observou a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
Portanto, tendo em vista que análise da prestação de
contas pelo Controle interno se deu de forma limitada,
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 conclusivo sobre a prestação de contas anual na sua
totalidade.
JUSTIFICATIVAS
02159/2018-1)

APRESENTADAS

(Protocolo

n.

Diante do presente item, foi apresentada a seguinte argumentação:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
O Controle Interno informa ter sofrido limitações à sua
atuação em decorrência da ausência de tempo hábil para apreciação da PCA do exercício de 2016.
Conforme transcrito, o citado atribui essa demora em
disponibilizar os documentos que compõem a PCA à insuﬁciência de contadores em seu quadro de pessoal em
relação ao número de UG’s municipais resultantes da
desconcentração administrativa.
O Defendente, também considera oportuno informar
que o Município de Aracruz está fazendo levantamentos
de viabilidade para realização de concurso público para
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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suprir essa demanda.
Dito isso, em que pese o Controle Interno ter sua atuação limitada pela ausência de tem hábil, esse foi um fator preponderante à época do envio da PCA.
Contudo, mesmo decorridos 13 (treze) meses desde sua
homologação em 06/04/2017, não foi apresentado novo arquivo RELUCI com manifestação objetiva do Controle Interno.
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.
Portanto, ainda que não seja possível aﬁrmar que tenha
trazido prejuízo à análise da presente prestação de contas (2016), uma vez que o controle interno não se posicionou objetivamente quando à adequação dos demonstrativos contábeis, conforme determina a legislação pertinente, sugere-se que seja mantido o indício de
irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Secreta-

ria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz - SEMAD, relativa ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade do Sr. Eidmilson Antonio Gambarti.

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

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento da seguinte irregularidade:

Relator

2.2
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual. (ITI
1294/2017-4 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 650/2017-1).
Quanto
ao
aspecto
técnico-contábil
e
o
disposto
na
legislação
pertinente,
opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de
Contas julgue REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz - SEMAD, sob a responsabilidade do Sr. Eidmilson Antonio Gambarti, relativamente ao exercício de 2016, com base no art. 84, inciso
II, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção da irregularidade 2.2 desta instrução.
Sugere-se, ainda, determinar ao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que adote
medidas administrativas necessárias à disponibilização
tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012.
Vitória – E.S., 12 de julho de 2018.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
www.tce.es.gov.br

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. MANTER a irregularidade constante do item 2.2 da
Instrução Técnica Conclusiva 2766/2018, sob a responsabilidade do senhor Eidmilson Antonio Gambarti, qual
seja:
2.2
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual. (ITI
1294/2017-4 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 650/2017-1).
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas do
senhor Eidmilson Antonio Gambarti à Secretaria Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz
- SEMAD no exercício de 2016, na forma do inciso II, do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista tratar-se de impropriedade de natureza formal, de natureza não grave e que não representa dano injustiﬁcado
ao erário, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor, com amparo no artigo 329, §7º do RITCEES, que, nas próximas prestações de
contas, para que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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minhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei
Complementar 621/2012;
1.4. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.

Exercício: 2016

É o relatório.

UG: SEMSA - Secretaria de Saúde de Aracruz

2 FUNDAMENTAÇÃO

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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.

Responsável: MARIANA FACINI SOUZA, ANDERSON DE
PAULA SANTOS PEREIRA, LUIS CLAUDIO GOMES SOUTO

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - 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 em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores Mariana Facini Souza e Anderson de Paula Santos Pereira.

3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO 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- 1223/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05531/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

A Instrução Técnica Conclusiva 2556/2018 analisa os indicativos de irregularidades nos seguintes termos:
“[...]
2.

INDICATIVOS 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:

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico Contábil
716/2017 e a Instrução Técnica Inicial 1293/2017, com
sugestão de citação dos responsáveis para apresentação
de razões de defesa de supostas irregularidades, o que
foi acolhido na Decisão Monocrática 1846/2017.

2.1 Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras (3.2.1
item do RTC)

Devidamente citados, os responsáveis anexaram aos autos suas justiﬁcativas.

De acordo com a descrição do fato no Relatório Técnico Contábil:

Foram os autos encaminhados Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2556/2018, opinando pela regularidade das contas.

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:

O Ministério Público de Contas, no Parecer 3681/2018,
da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, anui à proposta contida na Instrução
Técnica Conclusiva 02556/2018.
www.tce.es.gov.br

Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88

Não foram apresentados extratos bancários relativos
às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829, ns. 17127Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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1, 35873-8, 38665-0 e 51155-2, Banestes, ag. 0111, ns.
26419614, 12507505, 17255175, 23021439 e 25288499
e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, ns. 000006240063, 00000624007-1, 000600624008-0 e 000600624009-8,
com saldo em 31/12/2016, constando apenas às informações bancárias correspondentes às aplicações a elas
vinculadas;
Não foram apresentados extratos bancários relativos às
aplicações vinculadas às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829, n. 201506-4, Banestes, ag. 0111, n. 25297797
e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, ns. 0006000006630, 000600624010-1 e 000600624011-0, 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.
A defesa justiﬁca:
Referente ao tópico acima, os arquivos das contas bancárias citadas foram enviados por meio do sistema CidadES em atendimento da citação.
As contas citadas no tópico abaixo não possuem aplicação, uma vez que as mesmas foram abertas para receber recursos da Secretaria de Finanças - SEMFI e cobrir
despesas somente do vínculo tesouro. Sendo assim, não
possuem extratos de aplicação.
• Não foram apresentados. extratos bancários. relativos . às aplicações vinculadas· às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829 n. 201506-4; Banestes, ag. 0111,
n. 25297797 e Caixa ·Econômica Federal, ag. 1112, ns.

000600000663-0, 000600624010-1 e 00600624011-0,
exibindo o saldo em 31/12/2016.
De acordo com os responsáveis as contas citadas não
possuem aplicação. Também, foram anexados ao processo, através das peças complementares 5759 e
6851/2018, os extratos bancários solicitados no Relatório Técnico Contábil, os quais comprovaram os saldos zerados, os quais foram apresentados no TVDISP.pdf referente ao exercício de 2016, sanando a divergência encontrada.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 Não realização dos Inventários Físicos de Bens Patrimoniais Imóveis no encerramento do exercício de 2016
(item 3.2.2.1 do RTC)
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
De acordo com Relatório Técnico Contábil:
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 2) Estoques, Imobilizados e Intangíveis
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05531/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
[ ]
O arrolamento de todos os componentes ativos e passivos do patrimônio com indicação de valor é uma das formas de controle e preservação dos bens públicos passíveis de registros contábeis.
O inventário físico é o instrumento de controle para a vewww.tce.es.gov.br

riﬁcação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos bens patrimoniais em uso no órgão ou entidade.
No entanto, o arquivo TERIMO traz a seguinte informação:
Declaramos que não elaboramos o inventario Anual de
Bens Imóveis da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal de Aracruz.
Nesse contexto, não se tem elementos suﬁcientes para
veriﬁcação do saldo contábil relativo aos bens patrimoniais imóveis, uma vez que não foi realizado o respectivo inventário físico.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção
de novos procedimentos contábeis relativos à classiﬁcação, bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob
uma mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:
3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas de
gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibiliSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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dade 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 patrimônio 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, no total de R$ 635.049,42. A situação destes
deverá estar devidamente demonstrada e evidenciada.
Sendo o inventário o instrumento de controle que tem
por ﬁnalidade conﬁrmar a existência física da totalidade
dos bens imóveis em uso na secretaria, propõe-se a citação dos Srs. André Coelho Silva e Ivan Vicente Pestana,

para demonstrar, em arquivos assinados com certiﬁcação digital, conforme Anexo I, título M - DAS ASSINATURAS, da Instrução Normativa TC Nº 34/2015, o Inventário Anual de Bens Patrimoniais Imóveis do exercício de
2016, acompanhado do termo circunstanciado elaborados e assinados pela comissão responsável pelos Inventários, indicando o saldo total apurado em 31/12/2016 e
o detalhamento (especiﬁcação e valor) das divergências
encontradas.

Os registros contábeis das transações das entidades do
setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conﬂitos entre elas, a essência sobre a forma.

Alegaram em suas defesas:

[ ... ]

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP traz inovações diversas na forma de contabilização e registro do patrimônio público.
Destacamos a evidenciação dos bens, através do exemplo dos estoques, que trata da EVIDENCIAÇÃO em Balanço Patrimonial dos acontecimentos sempre utilizando a essência ao invés da forma e buscar a consecução
de seus objetivos.
Deﬁne o item 2. ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, NBC TSP - Estrutura Conceitual.
Os conceitos de ativo e passivo identiﬁcam os seus aspectos essenciais, mas não especiﬁcam os critérios para
seu reconhecimento. Ao avaliar se um item se enquadra
na deﬁnição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência e realidade econômica
e não apenas sua forma legal.
(Destaque nosso)
Especiﬁcamente e objetivamente, os bens patrimoniais
devem ser mensurados e registrados contabilmente da
mesma maneira, como vejamos também no MCASP.
3. MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
www.tce.es.gov.br

(Destaque nosso)
Com clareza, a evidenciação contábil traz a transparência as demonstrações contábeis, em especial o Balanço
Patrimonial Anexo 14. Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público - MCASP
4.3. EVIDENCIAÇÃO
As demonstrações contábeis devem divulgar:
b. O valor total escriturado em estoques e o respectivo
desdobramento utilizado pelo ente;
(Destacamos)
5. ATIVO IMOBILIZADO
5.1. DEFINIÇÕES
Ativo Imobilizado
Bens Imóveis Compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição
ou danos. São exemplos deste tipo de bem os imóveis
residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos,
pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre outros. Os bens imóveis classiﬁcam-se em:
[ ... ]
d} Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento, ainda não concluídos. Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos (que englobem limpeza do terreno, serviços topográﬁcos etc.}, benfeitoria em propriedade de terceiros,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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dentre outros.
(destacamos)
O Balancete Contábil analítico, apresentado na prestação de contas através do relatório BALVER.PDF da Unidade Gestora Secretaria de Saúde, no grupo do Ativo Imobilizado, destacamos a conta contábil 1.2.3.2.1.06.01.000
– OBRAS EM ANDAMENTO, no valor de R$ 635.049,42,
representa exatamente a suposta diferença apresentada na Tabela . 12: Estoques, Imobilizado e Intangíveis.
- Na realidade não se trata de diferença, mas somente
a- EVIDENCIAÇÃO na contabilidade dos valores constantes · como OBRAS ·EM ANDAMENTO, conforme prescreve o MCASP citado acima. Vejamos que na contabilidade deve ser informado o registro sintético, das obras que
estão em construção, por exemplo, mas que ainda não
concluiu seu estágio para a devida incorporação ao Patrimônio Municipal. Portanto, não é tecnicamente correto
apresentar INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS, uma vez que
ainda não foi efetivamente incorporado com um BEM
IMÓVEL ao patrimônio do Município, sendo, até então,
uma despesa de capital, que num determinado tempo
será efetivamente incorporada. Corroborando com essa aﬁrmativa, percebe-se que na movimentação do mês
de DEZEMBRO/2016, houve movimentação da conta
1.2.3.2.1.06.01 .000 - OBRAS EM ANDAMENTO, reforçando a ﬁnalidade da conta contábil de “em andamento”. Para o exercício_ de 2017, o Município de Aracruz fez
o levantamento dos bens . imóveis de todo o Município
e, fez a incorporação dos bens imóveis de forma a atender a Instrução Normativa do TCEES nº 36/2016, que deﬁne no item 7 do Anexo Único, que tem como obrigatoriedade de registros contábeis a partir de 01/01/2019 A
título de exemplo, a equipe do CidadES passou a não tra-

tar como impeditiva a obrigatoriedade de envio dos valores de OBRAS EM ANDAMENTO, no arquivo INVIMO.
XML (Inventário de bens imóveis) com o padrão XML. Tal
solicitação foi atendida e não tratada como impeditiva
pelos motivos expostos acima, corroborando com nosso
relato e aﬁrmativa acima.
Na análise efetuada pelo nobre Auditor de Controle Externo, que toma como base o relatório emitido pelo CidadES - Balanço Patrimonial, do relatório impresso pelo
CidadES, que é apresentado de forma SINTÉTICA, não é
demonstrado com detalhes das contas contábeis analiticamente que, desta forma, seria transparente e de fácil identiﬁcação da conta OBRAS EM ANDAMENTO, uma
vez que os jurisdicionados encaminham com todos os
detalhes analiticamente
Diante do indício de irregularidade apresentada no RTC,
os responsáveis apresentaram justiﬁcativas alegando tratar-se de obras em andamento que foi registrado
na conta contábil 1.2.3.2.1.0801000 OBRAS EM ANDAMENTO (BALVER.pdf). Assim, veriﬁcou o demonstrativo
e constatou o registro do valor de R$636.212,26, resultando na diferença de R$1.162,84, quando comparado
ao valor registrado no Balanço Patrimonial (BALPAT.pdf)
e R$635.049,42.
Alegam, que no exercício de 2017 o Município de Aracruz fez o levantamento dos bens imóveis de todo o Município e, fez a incorporação dos bens imóveis de forma
a atender a Instrução Normativa do TCEES nº 36/2016,
que deﬁne no item 7 do Anexo Único. Assim foi veriﬁcado o sistema cidadesweb no exercício de 2017, onde pode ser constatado o registro do valor de R$9.322.218,48
no inventário e no Balanço Patrimonial.
Diante das argumentações apresentadas, sugere-se o
www.tce.es.gov.br

afastamento desta irregularidade.
2.3 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual. (Item 3.3.1 do
RTC)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
Assim descreve o Relatório Técnico Contábil (RTC):
O Relatório de Controle Interno (arquivo “RELUCI”), exigido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as seguintes
informações:
Assim, uma vez que o Controle Interno não recebeu a
PCA em tempo hábil para sua apreciação, não obteve
elementos suﬁcientes para atestar se, no exercício em
análise, o ordenador de despesas observou a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
Portanto, tendo em vista que análise da prestação de
contas pelo Controle interno se deu de forma limitada,
sugere-se CITAR os gestores, 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 conclusivo sobre a prestação de contas anual na
sua totalidade.
Argumentaram os responsáveis:
Informamos que em função da desconcentração administrativa o município de Aracruz possui 20 (vinte) unidades gestoras e segundo informações da Secretaria de
Finanças, o Município de Aracruz não dispõe de proﬁssionais (contadores) suﬁcientes para atender o artigo 8°
da Instrução Normativa SCI n. 04/2012 que estipula praSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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zo de 05/02 para entrega das PCA’s à Controladoria deste município.
Assim, ainda que o quadro atual de servidores (contadores) seja insuﬁciente, esses proﬁssionais não poupam esforços para cumprir demanda do TCE em relação às prestações de contas.
Cumpre registrar que, segundo a Secretaria de Finanças,
o município está fazendo um levantamento de viabilidade de novos concursos para Contadores e Controladores, a ﬁm de suprir as necessidades pertinentes às prestações de contas aos órgãos ﬁscalizadores.
Alegaram os responsáveis que o número das unidades
gestoras aumentou com a desconcentração e, consequentemente, elevando o número de documentos que
são elaborados pelo setor de contabilidade e que dão suporte para elaboração dos mesmos. Além do que, informa que o quadro de servidores é insuﬁciente para cumprir as demandas e, assim atender ao TCEES. Portanto,
esse fato contribuiu para que o parecer do controle interno fosse emitido com abstenção de opinião em relação às demonstrações contábeis. Por sua vez o responsável pelo encaminhamento das contas, sucessor do responsável pelas contas de 2016, também alegou que a Secretaria de Finanças, a quem competia emitir e encaminhar as demonstrações ﬁnanceiras, não o fez no prazo
devido, em razão da insuﬁciência de contadores e excesso de demonstrações a serem preparadas em função da
desconcentração administrativa.
Assiste razão aos gestores responsáveis pelas contas de
2016, Srs. Anderson de Paula Santos Pereira e Mariana
Facini Souza, pois não estava mais na gestão quando do
vencimento da obrigação de encaminhar ao Controle Interno as demonstrações ﬁnanceiras da Secretaria Muni-

cipal de Saúde de Aracruz relativas ao exercício de 2016,
não cabendo a eles 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 envolvidos para garantir que a conta da unidade sob sua responsabilidade chegue ao Tribunal no prazo estabelecido.
Nesse sentido, sugere-se emitir recomendação à Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz, 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.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Srs. ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA E MARIANA FACINI SOUZA.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR da
prestação de Contas do Srs. ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA E MARIANA FACINI SOUZA, no exercício de
2016, conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.161, do Regimento Interno do
TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
www.tce.es.gov.br

Sugere, também, expedir recomendação à Procuradoria Geral de Aracruz, 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.
À Consideração superior
Vitória, 03 de julho de 2018. [...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, acompanhado o entendimento técnico e o
parecer do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação
que submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas dos senhores Mariana Facini Souza e Anderson de Paula Santos Pereira, frente à Secretaria Municipal de Saúde 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;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor que, para que, nas
futuras prestações de contas, adote as medidas administrativas necessárias junto aos envolvidos no processo de
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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prestação de contas, visando garantir a tempestividade e
a totalidade da documentação exigida, sob pena de aplicação das penalidades previstas;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após, o trânsito em
julgado.
2. Unânime.

Exercício: 2016

Ministério Público de Contas 3527/2018.

UG: SEMED - Secretaria de Educação de Aracruz

É o relatório.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2 FUNDAMENTAÇÃO

Responsável: ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA, ILZA
RODRIGUES REALLI

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.

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2016
– CONTAS REGULARES COM RESSALVA – 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 em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Educação de Aracruz,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da
senhora Acácia Gleci Amaral Teixeira.

3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO 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- 1224/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05535/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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 2361/2018, abaixo transcrita:
“[...]
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Nos termos do referido RTC, foram apontados na conclusão o seguinte achado de irregularidade:

A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil
717/2017, no qual constatou indícios de irregularidades
abaixo indicados, os quais foram apontados na Instrução
Técnica Inicial 1494/2017, com propositura de citação
das responsáveis para apresentação de razões de defesa,
o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1848/2017:

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:

Devidamente citadas, as responsáveis apresentaram justiﬁcativas.

Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88

A partir da análise da documentação encaminhada, a
área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
2361/2018, opinando pela regularidade com ressalva
das contas apresentadas.

O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como
demonstrado a seguir:

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, no Parecer do
www.tce.es.gov.br

2.1 Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras (item
3.2.1 do RTC)

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 1) Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades
Em R$ 1,00
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Fonte: Processo TC 05538/2017-1 - Fonte: Processo TC
05535/2017-8 - 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 2) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Balanço
TVDISP
Diferença
Patrimonial (a) (b)
(a-b)
Caixa e Equivalentes 6.815.499,72 6.815.499,72 0,00
de Caixa
Contas Contábeis

Fonte: Processo TC 05538/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
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
contas correntes Banco do Brasil, ag. 829, ns. 22927-x,
23639-x, 31605-9, 34518-0, 43401-9, 44645-9, 46354-x,
46391-4, 46516-x, 51722-4, 52856-0, 53610-5 e 579300, Banestes, ag. 0111, ns. 12344289 e 22773220 e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, n. 00000672003-0, com
saldo em 31/12/2016, constando apenas às informações
bancárias correspondentes às aplicações a elas vinculadas;
Não foram apresentados extratos bancários relativos às
aplicações vinculadas às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829, n. 201507-2, Banestes, ag. 0111, n. 25297805
e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, n. 0006000006648, 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.

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.

Ao veriﬁcar o relatório técnico contábil, observou-se ao
longo da descrição do fato e documentos apresentados
na PCA/2016 no sistema cidadesweb, que constavam os
extratos bancários que possuíam saldo de valores ﬁnanceiros, entretanto, para complementar a análise, não havia os extratos de saldos zerados para conferência. Além
do que, o Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades já
apresentava a conciliação dos extratos bancários com o
valor registrado no balanço patrimonial, conforme tabela 13 do RTC, entretanto tal apontamento não constou
da ITI.

Tabela 3) Estoques, Imobilizados e Intangíveis

Buscando dirimir a dúvida em contato com a Controladoria Interna do município, obtivemos conﬁrmação dos
saldos questionados conforme Anexo I desta ITC. Os extratos bancários registraram saldos zerados, corroborando com as informações já existentes nos demonstrativos
elaborados no Relatório Técnico Contábil, conﬁrmando o
que já havia sido apresentado na PCA/2016.
Diante das informações apresentadas as quais foram veriﬁcadas, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 Não realização dos Inventários Físicos de Bens Patrimoniais Imóveis no encerramento do exercício de 2016
(ITEM 3.2.2 do RTC)
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
De acordo com Relatório Técnico Contábil:
www.tce.es.gov.br

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05535/2017-8 - Prestação de Contas
Anual/2016
[ ]
O arrolamento de todos os componentes ativos e passivos do patrimônio com indicação de valor é uma das formas de controle e preservação dos bens públicos passíveis de registros contábeis.
O inventário físico é o instrumento de controle para a veriﬁcação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos bens patrimoniais em uso no órgão ou entidade.
No entanto, o arquivo TERIMO traz a seguinte informação:
Declaramos que não elaboramos o inventario Anual de
Bens Imóveis da Secretaria de Educação, da Prefeitura
Municipal de Aracruz.
Nesse contexto, não se tem elementos suﬁcientes para
veriﬁcação do saldo contábil relativo aos bens patrimoniais imóveis, uma vez que não foi realizado o respectivo inventário físico.
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
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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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.

(recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês). (grifo
nosso)

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.

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.

Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:

Não amparam, portanto, a situação daqueles bens imóveis já devidamente reconhecidos e registrados na contabilidade, no total de R$ 10.981.172,75. A situação destes deverá estar devidamente demonstrada e evidenciada.

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 pa-

trimônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente

Sendo o inventário o instrumento de controle que tem
por ﬁnalidade conﬁrmar a existência física da totalidade
dos bens imóveis em uso na secretaria, propõe-se a citação dos Srs. André Coelho Silva e Ivan Vicente Pestana,
para demonstrar, em arquivos assinados com certiﬁcação digital, conforme Anexo I, título M - DAS ASSINATURAS, da Instrução Normativa
TC Nº 34/2015, o Inventário Anual de Bens Patrimoniais
Imóveis do exercício de 2016, acompanhado do termo
circunstanciado elaborados e assinados pela comissão
responsável pelos Inventários, indicando o saldo total
apurado em 31/12/2016 e o detalhamento (especiﬁcação e valor) das divergências encontradas.
Argumentam os responsáveis que:
O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP traz inovações diversas na forma de contabilização e registro do patrimônio público.
www.tce.es.gov.br

Destacamos a evidenciação dos bens, através do exemplo dos estoques, que trata da EVIDENCIAÇÃO em Balanço Patrimonial dos acontecimentos sempre utilizando a essência ao invés da forma e buscar a consecução
de seus objetivos.
Deﬁne o item 2. ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, NBC TSP - Estrutura Conceitual.
Os conceitos de ativo e passivo identiﬁcam os seus aspectos essenciais, mas não especiﬁcam os critérios para
seu reconhecimento. Ao avaliar se um item se enquadra
na deﬁnição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência e realidade econômica
e não apenas sua forma legal.
(Destaque nosso)
Especiﬁcamente e objetivamente, os bens patrimoniais
devem ser mensurados e registrados contabilmente da
mesma maneira, como vejamos também no MCASP.
3. MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
Os registros contábeis das transações das entidades do
setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conﬂitos entre elas, a essência sobre a forma.
(Destaque nosso)
Com clareza, a evidenciação contábil traz a transparência as demonstrações contábeis, em especial o Balanço
Patrimonial Anexo 14. Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público - MCASP
[ ... ]
4.3. EVIDENCIAÇÃO
As demonstrações contábeis devem divulgar:
b. O valor total escriturado em estoques e o respectivo
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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desdobramento utilizado pelo ente;
(Destacamos)
ATIVO IMOBILIZADO
5.1. DEFINIÇÕES
Ativo Imobilizado
Bens Imóveis Compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição
ou danos. São exemplos deste tipo de bem os imóveis
residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos,
pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre outros. Os bens imóveis classiﬁcam-se em:
[ ... ]
d} Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento, ainda não concluídos. Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos (que englobem limpeza do terreno, serviços topográﬁcos etc.}, benfeitoria em propriedade de terceiros,
dentre outros.
(destacamos)
O Balanço Patrimonial, apresentado na prestação de
contas através do relatório BALPAT.XML da Unidade Gestora Secretaria de Fazenda, no grupo do Ativo Imobilizado, Bens Imóveis, destacamos a conta contábil
1.2.3.2.1.06.01.000-0BRAS EM ANDAMENTO no valor
de R$ 10.981.172,75, representa exatamente a suposta
diferença apresentada na Tabela 14:
Estoques, Imobilizado e Intangíveis.
Na realidade não se trata de diferença, mas somente a
EVIDENCIAÇÃO na contabilidade dos valores constantes
como OBRAS EM ANDAMENTO, conforme prescreve o
MCASP citado acima.

Vejamos que na Contabilidade deve ser informado o registro sintético, das obras que estão em construção, por
exemplo, mas que ainda não concluiu seu estágio para
a devida incorporação ao Patrimônio Municipal. Portanto, não é tecnicamente correto apresentar INVENTÁ RIO
DE BENS IMÓVEIS, uma vez que ainda não foi efetivamente incorporado como um BEM IMÓVEL ao patrimônio do Município, sendo, até então, uma despesa de capital, que num determinado tempo será efetivamente
incorporada.
Corroborando com essa aﬁrmativa, percebe-se que na
movimentação do mês de DEZEMBR0/2016, houve movimentação da conta 1.2.3.2.1.06.01.000 – OBRAS EM
ANDAMENTO, reforçando a ﬁnalidade da conta contábil
de “em andamento”.
Para o exercício de 2017, segundo informações obtidas
na Secretaria de
Finanças, o Município de Aracruz está realizando o levantamento e registro no Patrimônio dos bens imóveis de
todo o Município, e conseqüentemente a incorporação
dos bens imóveis de forma a atender a Instrução Normativa do TCEES n° 36/2016, que deﬁne no item 7 do Anexo
Único, que tem como obrigatoriedade de registros contábeis a partir de 01/01/2019.
A título de exemplo, a equipe do CidadES passou a não
tratar como impeditiva a obrigatoriedade de envio dos
valores de OBRAS EM ANDAMENTO, no arquivo INVIMO.XML (Inventário de bens imóveis) com o padrão
XML. Tal solicitação foi atendida e não tratada como impeditiva pelos motivos expostos acima, corroborando
com nosso relato e aﬁrmativa acima.
Na análise efetuada pelo nobre Auditor de Controle Exwww.tce.es.gov.br

terno, que toma como base o relatório emitido pelo CidadES - Balanço Patrimonial, do relatório impresso pelo
CidadES, que é apresentado de forma SINTÉTICA, não é
demonstrado com detalhes das contas contábeis analiticamente que, desta forma, seria transparente e de fácil identiﬁcação da conta OBRAS EM ANDAMENTO, uma
vez que os jurisdicionados encaminham com todos os
detalhes analiticamente.
Desta forma, demonstramos que está em conformidade
com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público- NBCASP, constante do MCASP.
Diante do indício de irregularidade apresentada no
RTC, os responsáveis apresentaram 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. Entretanto, quando veriﬁcada essa 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$11.006.057,65 divergindo do valor
registrado no Balanço Patrimonial de R$ 10.981.172,75
resultando na diferença de R$24.884,90.
Porém, alegou que no exercício de 2017 a”... Secretaria de Finanças, o Município de Aracruz está realizando
o levantamento e registro no Patrimônio dos bens imóveis de todo o Município, e consequentemente a incorporação dos bens imóveis de forma a atender a Instrução Normativa do TCEES n° 36/2016, que deﬁne no item
7 do Anexo Único, que tem como obrigatoriedade de registros contábeis a partir de 01/01/2019.”
Partindo dessa alegação, consultou a PCA/2017 no sistema cidadesweb tcees, onde pode se constatar a realização dos ajustes contábeis, pois foi registrado na conta
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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de bens imóveis o valor de R$151.722.570,08 no Balanço Patrimonial (BALPAT.pdf), conferindo com o somatório de Bens Imóveis no inventário (INVIMO.pdf) de valor R$147.117.051,39 e Obras em Andamento no valor
de R$4.605.518,69 1.2.3.2.1.06.01.000-0BRAS EM ANDAMENTO no arquivo BALVER.pdf (sistema cidadesweb
tcees), portanto, sanando a divergência.
Diante das argumentações apresentadas, sugere-se o
afastamento desta irregularidade.
2.3 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual. (item 3.3.1 do
RTC)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
De acordo com Relatório Técnico Contábil (RTC):
O Relatório de Controle Interno (arquivo “RELUCI”), exigido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as seguintes
informações:
Assim, uma vez que o Controle Interno não recebeu a
PCA em tempo hábil para sua apreciação, não obteve
elementos suﬁcientes para atestar se, no exercício em
análise, o ordenador de despesas observou a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
Portanto, tendo em vista que análise da prestação de
contas pelo Controle interno se deu de forma limitada,
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 conclusivo sobre a prestação de contas anual na sua

Argumentaram os responsáveis:

o quadro de servidores é insuﬁciente para cumprir as demandas e, assim atender ao TCEES.

Informamos que em função da desconcentração administrativa o município de Aracruz possui 20 (vinte) unidades gestoras e segundo informações da Secretaria de
Finanças, o Município de Aracruz não dispõe de proﬁssionais (contadores) suﬁcientes para atender o artigo 8°
da Instrução Normativa SCI n. 04/2012 que estipula prazo de 05/02 para entrega das PCA’s à Controladoria deste município.

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

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

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

totalidade.

Cumpre registrar que, segundo a Secretaria de Finanças,
o município está fazendo um levantamento de viabilidade de novos concursos para Contadores e Controladores, a ﬁm de suprir as necessidades pertinentes às prestações de contas aos órgãos ﬁscalizadores.
Mediante o exposto, as justiﬁcativas que ora encaminhamos, venho requerer a esse Egrégio Tribunal de Contas que analise e suspenda qualquer tipo de penalidade,
tendo em vista que o não atendimento de algumas obrigações constantes na legislação foi motivado por fatores
alheios a nossa vontade, e que a atual administração está tomando todas as medidas cabíveis para atender a legislação em vigor.
Alega o responsável que o número das unidades gestoras aumentou com a desconcentração e, consequentemente, elevando o número de documentos que são elaborados pelo setor de contabilidade e que dão suporte
para elaboração dos mesmos. Além do que, informa que
www.tce.es.gov.br

Levando-se em conta as argumentações apresentadas,
as quais foram veriﬁcadas nesta análise, opina-se pela
manutenção da irregularidade e sugerindo a determinar ao atual gestor, que adote as medidas necessárias
para o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC n°43/2017.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACRUZ,
exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade da Sra. ACÁCIA GLECI AMARAL TEIXEIRA.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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2.3 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual. (3.3.1 do RTC)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011,
IN TCEES 34/2015.)
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/
RESSALVAS da prestação de Contas da Sra. ACÁCIA GLECI
AMARAL TEIXEIRA, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012
c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução 261/2013.
Considerando o fato narrado no item 2.1 desta instrução
conclusiva (ITC), sugere-se DETERMINAR ao atual gestor
que nas próximas prestações de contas, adote medidas
necessárias para que seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável,
conforme exigência do artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012, contendo os elementos previstos no Anexo III, Tabela 7, em total atendimento à IN TC nº 43/2017.
À Consideração superior
Vitória, 21 de junho de 2018 [...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

1. ACÓRDÃO

atendimento à IN TC nº 43/2017;

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:

1.4. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.

1.1. MANTER a irregularidade constante dos itens 2.3 da
Instrução Técnica Conclusiva 2361/2018, sob a responsabilidade da senhora Acácia Gleci Amaral Teixeira, qual
seja:
2.3 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual. (item 3.3.1 do
RTC)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas da
senhora Acácia Gleci Amaral Teixeira, frente à Secretaria Municipal de Educação de Aracruz no exercício de
2016, na forma do inciso II, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista tratar-se de impropriedade de natureza formal, de natureza não grave e que
não representa dano injustiﬁcado ao erário, dando plena
quitação à responsável, nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor, com amparo no artigo 329, §7º do RITCEES, que, nas próximas prestações de
contas, adote medidas necessárias para que seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável, conforme exigência do artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012, contendo
os elementos previstos no Anexo III, Tabela 7, em total
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª 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 em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO 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- 1225/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo 03806/2018-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2017
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São FranSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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cisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ALENCAR MARIM
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – MESES 12, 13 E
14 DE 2017 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓR
Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Mensal referente aos
meses 12, 13 e 14 de 2017, da Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do senhor Alencar Marim.
Mediante a Decisão SEGEX 261/2018, o responsável foi
citado pelo não atendimento ao Temo de Notiﬁcação
Eletrônico e notiﬁcado para encaminhar a Prestação de
Contas faltante.
Mediante a Instrução Técnica 134/2018, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE veriﬁcou que a prestação de contas demandada foi encaminhada, razão pela qual opina pelo arquivamento do
feito.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 3858/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista o encaminhamento da Prestação de Contas Mensal referente a setembro de 2017, ratiﬁco o opi-

namento técnico e ministerial pelo arquivamento dos
presentes autos, nos termos do art. 330, inc. IV do Regimento Interno.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

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- 1226/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04807/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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 arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV da Resolução TC
261/2013.

Exercício: 2017
UG: FUNTUR - Fundo de Fomento do Turismo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOSE SALES FILHO, NERLEO CAUS DE SOUZA

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO (FUNTUR) – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

4. Especiﬁcação do quórum:

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo de Fomento do Turismo – FUNTUR, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores José Sales Filho e Nerleo Caus de Souza.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
www.tce.es.gov.br

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 177/2018
e a Instrução Técnica Conclusiva 3006/2018, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do MinisSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tério Público de Contas 3660/2018).

la abaixo:

da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

É o relatório.

Tabela 3) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 177/2018, abaixo transcrito:
3 GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
3.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabe-

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:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.3 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 5) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
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
www.tce.es.gov.br

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
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:
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:
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
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 9) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
Dotação Atualizada (b)
Execução da despesa em relação à dotação (a-b)

0,00
0,00
0,00

MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações monitoráveis pertinentes
ao exercício em análise.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas dos senhores José Sales Filho e Nerleo Caus de Souza frente ao Fundo
de Fomento do Turismo no exercício de 2017, na forma
do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos presentes autos.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª 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 em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO 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- 1227/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05874/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMSI - Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ROSIMERE SILVA DE OLIVEIRA AMIGO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUN-

www.tce.es.gov.br

DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA – EXERCÍCIO
DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde de Ibitirama, relativa ao exercício de 2016, cuja
gestão esteve sob a responsabilidade da senhora Rosimere Silva de Oliveira Amigo.
A documentação que compõe os autos foi examinada pela então Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas que elaborou o Relatório Técnico
00673/2017-1 (evento 57), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução
Técnica Conclusiva 03320/2018-5 (evento 58) elaborada
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, concluindo nos seguintes termos:
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 Fundo Municipal de Saúde
de Ibitirama.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas da Sr.ª ROSIREME SILSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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VA DE OLIVEIRA AMIGO, no exercício de 2016, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Ainda com base no Relatório Técnico Contábil Relatório
00673/2017-1, sugere-se recomendar à Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama, na pessoa de seu atual gestor
que, nas futuras prestações de contas atente para o princípio da segregação de funções na composição das comissões de apuração de inventário e encaminhe os termos circunstanciados de inventário assinados por seus
membros.

1. ACÓRDÃO

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC 04010/20185 (evento 62) 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.

Conselheiro relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal de
Saúde de Ibitirama, sob a responsabilidade da senhora
Rosimere Silva de Oliveira Amigo, 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
a responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
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- 1228/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.2. Recomendar ao atual gestor, ou a quem vier sucedê-lo, que nas futuras prestações de contas, atente para o princípio da segregação de funções na composição
das comissões de apuração de inventário e encaminhe
os termos circunstanciados de inventário assinados por
seus membros.

Processo: 08894/2017-9

1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Responsável: SIDICLEI GILES DE ANDRADE

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL –ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS

4. Especiﬁcação do quórum:

Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2017.

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMPANCAS - Prefeitura Municipal de Pancas
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Nos termos da Instrução Técnica Inicial n. 1473/2017 e
da Decisão Monocrática n. 1958/2017, o responsável foi
notiﬁcado para apresentar a documentação.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Embora o gestor não tenha apresentado resposta, a
área técnica conﬁrmou o recebimento das prestações
de contas mensais faltantes, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos, conforme consta da Instrução Técnica n.
103/2018.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.
3002/2018, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação foi encaminhada e
homologada pelo sistema CidadES, os autos exauriram
o objetivo para o qual foram constituídos, devendo ser
arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

(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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1229/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Conselheira Substituta

Processo: 08896/2017-8

1. ACÓRDÃO

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral

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, pelo ARQUIVAMENTO
dos autos.

Exercício: 2017

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

UG: PMSMJ - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: HILARIO ROEPKE
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – ARQUIVAR.
A EXA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Conwww.tce.es.gov.br

tas Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, referente aos meses
de AGOSTO e SETEMBRO de 2017.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial n. 1475/2017 e
da Decisão Monocrática n. 1957/2017, o responsável foi
citado e notiﬁcado para apresentar a documentação.
O gestor apresentou resposta, informando que os documentos foram encaminhados. A área técnica conﬁrmou
o recebimento das prestações de contas mensais faltantes, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos, conforme
consta da Instrução Técnica n. 91/2018.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.
2660/2018, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação foi encaminhada e
homologada pelo sistema CidadES, os autos exauriram
o objetivo para o qual foram constituídos, devendo ser
arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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, pelo ARQUIVAMENTO
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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dos autos.

Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

Conselheira Substituta

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – ARQUIVAR.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

4. Especiﬁcação do quórum:

Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, referente aos meses de JANEIRO,
FEVEREIRO e MARÇO de 2018.

Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as

Nos termos da Instrução Técnica Inicial n. 331/2018 e da
Decisão SEGEX n. 348/2018, o responsável foi citado e
notiﬁcado para apresentar a documentação.

vergência, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Chamoun.

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1230/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05015/2018-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

O gestor apresentou resposta, informando o cumprimento da notiﬁcação. A área técnica conﬁrmou o recebimento das prestações de contas mensais faltantes, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos, conforme consta
da Instrução Técnica n. 116/2018.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.
3377/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação foi encaminhada e
homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à
Instrução Normativa TC n. 43/2017, os autos exauriram
o objetivo para o qual foram constituídos, devendo ser
arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
www.tce.es.gov.br

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
razões expostas pela Relatora, pelo ARQUIVAMENTO os
autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime. Absteve-se de votar, por suspeição, sem di3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ACÓRDÃO TC- 1231/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03271/2014-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
UG: SEMARC - Fundo Municipal de Assistência Social de
Viana
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: LUCILIA DE ORNELAS SOARES SANTOS,
WANDERSON BORGHARDT BUENO, GILSON DANIEL BATISTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 –
AFASTAR IRREGULARIDADES – REGULAR – QUITAÇÃO
– CIÊNCIA – ENCAMINHAR AO PARQUET DE CONTAS –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual,
do Fundo Municipal de Assistência Social de Viana, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr.
Gilson Daniel Batista, então Prefeito Municipal.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00229/2017-1 e da Instrução Técnica Inicial 00305/20177, determinou-se através da Decisão 00912/2017-3, a citação da Sra. Lucília de Ornelas Soares Santos (Secretária de Assistência Social, Renda e Cidadania, no período
de 01/01 a 01/11/2013) e do Sr. Wanderson Borghadt
Bueno (Secretário de Assistência Social, Renda e Cidadania, no período de 01/11 a 31/12/2013), no sentido de
que apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do referido

Relatório Técnico.

[...]

Os gestores foram citados, conforme Termos de Citação nº 01013/2017-5 e 01014/2017-1, tendo os mesmos
apresentado suas razões de justiﬁcativas acostadas às folhas 311-777 e 788-790.

2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES:

A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00889/2018-6, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço, em razão do afastamento
dos respectivos indicativos de irregularidades.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 03802/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Luciano
Vieira, em consonância com o posicionamento da área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal de Assistência Social de Viana, referente ao exercício de 2013, necessário é sua análise para
posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00889/2018-6, verbis:
www.tce.es.gov.br

2.1 Ausência de recolhimento de contribuição previdenciária de servidores ao INSS (Item 4.1 do RTC).
Base Legal: artigo 30, inciso I, alínea “b” da Lei Federal
8.212/1991; artigos 85 e 87 da Lei 4.320/1964.
[...]
Da análise das justiﬁcativas:
A defesa demonstrou por meio de um relatório de resumo geral dos valores da folha de pagamento, listagem de
liquidações e guias de recolhimento de contribuição ao
INSS, que os valores devidos pelo Fundo Municipal de
Ação Social estavam sendo pago pela Prefeitura no centro de custo “convenio semarc”. Sugere-se assim que seja afastada a irregularidade.
2.2 Ausência de pagamento de contribuição previdenciária patronal ao INSS (item 4.2 do RTC).
Base Legal: artigo 195, inciso I, da Constituição Federal;
artigo 10 da Lei Federal 8.212/1991; artigos 85 e 87 da
Lei Federal 4.320/1964.
[...]
Da análise das justiﬁcativas:
A defesa demonstrou por meio do resumo geral dos valores da folha de pagamento, listagem de liquidações e
guias de recolhimento de contribuição ao INSS que os
valores devidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social estavam sendo pago pela Prefeitura no centro de
custo “convenio semarc”. Sugere-se assim que seja afastada a irregularidade.
2.3 Ausência de comprovação da conformidade entre
os valores retidos dos servidores e o valor total devido
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ao INSS a título de contribuição previdenciária de servidores (item 4.3 do RTC).
Base Legal: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964;
Instrução Normativa – IN 28/2013 do TCEES.
[...]
Da análise das justiﬁcativas:
O relatório técnico contábil questiona a ausência da folha de pagamento para que fosse comparado com o valor retido registrado na contabilidade. O gestor trouxe
aos autos a base de cálculo e os valores retidos do servidor, mês a mês. Considerando, também, que a folha de
pagamento do mês de dezembro ratiﬁca os valores apurados pela contabilidade para aquele mês, assim, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
2.4. Não evidenciação dos valores pagos aos servidores
relativos à folha de pagamento, impossibilitando que
se calcule o valor total devido ao INSS a título de contribuição previdenciária patronal (item 4.4 do RTC).
Base Legal: artigos 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964;
Instrução Normativa – IN 28/2013 do TCEES.
[...]
Da análise das justiﬁcativas:

Tendo em vista o esclarecimento das dúvidas suscitadas
inicialmente a partir das justiﬁcativas apresentadas nos
autos e considerando os princípios processuais esculpidos no artigo 52 da Lei Complementar 621/2012, sugere-se prosseguimento do feito na forma que segue.
Quanto ao aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas do Senhor Gilson Daniel Batista, no
exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social de Viana, no exercício de 2013, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ressalte-se que consta neste processo Acórdão TC
408/2016 – PLENÁRIO (ﬂs. 70-74), que aplicou multa
pecuniária ao Sr. Gilson Daniel Batista, em função do
atraso no encaminhamento das presentes contas ao
Tribunal que se encontra pendente de execução. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:

Lucília de Ornelas Soares e do Sr. Wanderson Borghadt
Bueno (Secretários Municipais de Assistência Social de
Viana), como responsáveis pela gestão do Fundo, entretanto pelas razões apresentadas o subscritor da sobredita Instrução Técnica Conclusiva, entendeu que a responsabilidade pela ordenação e prestação de contas, referente ao exercício de 2013, cabe somente ao Prefeito,
Gilson Daniel Batista, que era, por via legal, o Ordenador
de Despesas do Fundo.
Não obstante a este fato, conforme entendimento da
área técnica, as alegações de defesa apresentadas pelo
Sr. Wanderson Borghadt Bueno, elidiram as irregularidades indicadas no Relatório Técnico 00229/2017-1.
Assim sendo, veriﬁco da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
2. DO DISPOSITIVO:

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

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

[...]

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

[...]

Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Cabe ressaltar, que consta dos autos a citação da Sra.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM

O relatório de resumo anual de verbas por secretaria
traz os vencimentos dos servidores durante o exercício
de 2013, que serviram de base de cálculo para os pagamentos de contribuição previdenciária patronal, realizada no exercício de 2013, conforme Guias de Previdência
Social – GPS, constantes dos autos. Desta forma, sugere-se que seja afastada a irregularidade.

www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO
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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

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. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 da Instrução Técnica
Conclusiva 00889/2018-6 (itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do RT
00229/2017-1);
1.2. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal de Assistência Social de Viana, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr.
Gilson Daniel Batista, então Prefeito Municipal, dando-lhe a devida quitação;

ACÓRDÃO TC- 1676/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05539/2018-4

1.3. DAR ciência aos interessados, encaminhando-se
os autos ao Ministério Público Especial de Contas, para acompanhamento da penalidade aplicada no Acórdão TC 408/2016, ARQUIVANDO-SE os presentes autos,
após o respectivo trânsito em julgado e adimplemento
da obrigação.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

2. Unânime.

Responsável: GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA, SANDRO AZEVEDO ALPOHIM, FABRICIO PETRI, NILZETE APARECIDA LOURENCINI MORELI

3. Data da Sessão: 12/09/2018 – 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: Unidade Técnica do TCEES (NCE)

Procurador: GABRIELE SCHERRER GRIPP (OAB: 6187EES)
CONTROLE EXTERNO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANCHIETA – EXERCÍCIO DE 2018 – LEILÃO PÚBLICO 1/2018 – ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
(LOTES NAS PRAIAS DE CASTELHANOS E DE UBU E NO
BAIRRO DA LAGOA) – PREÇO MÍNIMO DE VENDA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO MUNICÍPAL – SUSPENSÃO DE MEDIDA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
I

RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Trata-se de Representação com pedido de concessão
de medida cautelar inaudita altera parte, formulada pelo Núcleo de Contabilidade e Economia (NCE) deste Tribunal, em face da abertura de Leilão para alienação de
bens imóveis pertencentes à Prefeitura Municipal de Anchieta, inicialmente previsto para o dia 20 de junho de
2018.
Encaminhados os autos a este gabinete, a representação
foi recebida, tendo sido concedida medida cautelar inaudita altera parte para suspender a realização do leilão
público (Edital 1/2018), notiﬁcando os responsáveis, nos
termos da Decisão Monocrática 895/2018, ratiﬁcada pelo Voto 2783/2018.
Devidamente notiﬁcados, os responsáveis apresentaram
documentos e informações sobre o Leilão 1/2018, tendo
sido os autos encaminhados à área técnica para análise
e instrução da secretaria competente.
A análise resultou na Manifestação Técnica - MT
924/2018 (documento eletrônico 74) elaborada pela SecexEngenharia, que após análise dos autos entendeu pela improcedência da representação, com a consequente revogação da medida cautelar e seguimento do Leilão
1/2018. Encerrando a tramitação regimental, a 2ª. Procuradoria de Contas acolheu integralmente o pronunciamento técnico, conforme registrado no Parecer PPJC
5170/2018 (documento eletrônico 79).
Em seguida, vieram novamente os autos a este Gabinete, para a análise de mérito e posterior julgamento da 1ª.
Câmara deste Tribunal de Contas.
II

FUNDAMENTAÇÃO

O Município de Anchieta, por interveniência da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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publicou o edital de leilão 1/2018, visando a alienação
de bens imóveis municipais, no total de 68 (sessenta e
oito) lotes urbanos, localizados nas localidades de Praia
dos Castelhanos, Praia de Ubú e no Bairro da Lagoa.
Procedida a notiﬁcação dos responsáveis, foram avaliadas as informações e documentos apresentados pelos
administradores públicos bem como pela empresa Gestto Assessoria & Consultoria Ltda., em especial os documentos eletrônicos 30 a 37, 40 a 53, 60 a 68 e 71.
Sobressai dos autos que o procedimento foi aprovado
pela Câmara Municipal de Anchieta, e que o leilão foi
uma das alternativas adotada pela municipalidade para
compensar a perda de receita em função da paralisação
de atividades da empresa Samarco.
Conforme relatado, os imóveis, objeto do leilão 1/2018,
foram adquiridos pelo município sob a forma de dação
em pagamento, resultante da compensação de dívidas
tributárias e que a imputação do valor de “liquidação
forçada” para os imóveis selecionados é estratégia amplamente utilizada em leilões.
Esclarecem que o valor de “liquidação forçada” é inferior ao valor de mercado, pois pressupõe a venda imediata, permitindo ao município oferecer um percentual
de desconto para que haja liquidez no processo de venda, considerando que o pagamento ser daria a vista e
em dinheiro.
Isto porque o valor de mercado pressupõe uma velocidade de venda de acordo com a realidade e o momento
do mercado, considerando, inclusive, o atual de cenário
de crise econômica municipal (diante da prolongada paralisação da empresa Samarco) e nacional. Ou seja, “um
bem imóvel, por exemplo, que é colocado à venda no

mercado por venda direta aguarda-se (hoje) um prazo
médio de 12 a 18 meses” (ﬂs. 3166).
Outrossim, noticiam que apesar do valor mínimo de venda poder ser de R$ 2.020.824,42 (que é o valor total de
liquidação forçada), a Prefeitura de Anchieta estabeleceu um valor mínimo de venda de R$ 3.567.729,43, que
é praticamente o valor de mercado, de R$ 3.623.497,25
(ﬂs.3174 e ss.).
Procedidas as análises técnicas, a SecexEngenharia acolheu os argumentos apresentados pelos subscritores da
defesa, alegando que o oferecimento de desconto sobre
o preço de mercado dos lotes é prática usual e estratégia típica da modalidade leilão para a liquidação forçada
de imóveis, a ﬁm de que a venda ocorra em prazo mais
rápido que o usual no mercado imobiliário, concluindo,
ao ﬁnal, pela improcedência da Representação, em face
dos fundamentos dispostos adiante, os quais acompanho integralmente:
ANÁLISE TÉCNICA
4.1 Visão Inicial do Objeto
O questionamento central da representação refere-se à
diferença a menor apurada, comparando-se o valor de
avaliação, e consequentemente o valor mínimo de venda, com o valor registrado pelo munícipio quando do recebimento dos lotes por dação em pagamento. Diante
da informação da possível ocorrência de dano ao erário,
foi determinada em sede cautelar a suspensão da realização do leilão e solicitados esclarecimentos aos responsáveis, agentes públicos municipais e empresa contratada para a empreitada.
A diferença identiﬁcada faz supor duas possibilidades:
subavaliação atual dos valores dos lotes ou superavaliawww.tce.es.gov.br

ção no momento do recebimento por dação em pagamento. Esta questão é a que se apresenta ao ﬁnal da petição de representação e poderia ser considerada a principal a ser esclarecida.
Da metodologia de avaliação dos imóveis
Das defesas apresentadas constam diversos documentos a demonstrar a metodologia de avaliação dos imóveis adotada pela empresa realizadora do leilão, amparada na norma ABNT NBR 14653 e nas recomendações
do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias – IBAPE,
aplicadas quando cabíveis, a critério do avaliador.
Os laudos de avaliação do valor de mercado dos lotes podem ser veriﬁcados nos Documentos 34, 35 e 36 destes
autos, nos quais de veriﬁca a aplicação de diversas variáveis e fatores sobre o valor de mercado de cinco imóveis
para preciﬁcar o valor dos lotes, de forma que as avaliações se apresentem de forma objetiva.
Conforme consta da defesa da Gestto, a estratégia básica da venda por leilão é a de torná-la atrativa para consecução imediata, o que impõe a redução do valor de oferta mínima para incentivar a procura, pois a busca de preço maior em referência ao valor de mercado só seria factível em prazo mais extenso, a depender da demanda e
oferta atuais pelo mercado imobiliário regular.
Conforme informa a empresa Gestto, no doc. 34, ﬂs. 41,
a avaliação foi baseada em:
Liquidez dos bens;
Localização do lote;
Tipo de comitente vendedor;
Estado de conservação;
Tabelas referenciais de mercado;
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Tipo de venda (leilão);
Informações dos comitentes sobre os lotes;
Expectativa do mercado no momento/período da venda.
Com isto, a expectativa seria:
6) Com base nas variáveis acima, a avaliação é realizada
com o objetivo de atingir o mercado comprador, conseguir o maior valor de venda possível e o máximo de liquidez nas vendas;
7) Nas vendas realizadas através de leilão há de se considerar que as mesmas:
Não estão sujeitas a reclamação posterior à retirada dos
lotes, não havendo a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor;
O pagamento é antecipado à retirada dos lotes, à vista ou havendo possibilidade de parcelamento em até 10
vezes mediante entrada de 20% do valor total do imóvel;
Os custos com a retirada dos lotes são por conta do arrematante;
8) Essas considerações acima fazem com que os valores
de bens vendidos em leilões sejam bem abaixo dos encontrados no mercado comum de vendas de bens entre
particulares;
9) Em se tratando de venda de bens/lotes de instituiç6es
públicas do tipo Prefeitura Municipal enfrentamos diﬁculdades adicionais que fazem com que os valores sejam
mais baixos ainda, a saber:
Em geral, o estado de conservação dos bens de prefeituras municipais são péssimos;
Há muitos problemas de vendas canceladas por parte
das prefeituras municipais por problemas identiﬁcados
nos lotes posteriormente à realização do leilão;

Eventuais reclamações de arrematantes com erros/problemas cometidos por prefeituras incorrem em extensos
prazos de respostas e uma enorme morosidade imposta
pela burocracia inerente à administração pública.
10) Essas diﬁculdades adicionais fazem com que o mercado de compradores em potencial avaliem com mais
cautela e conservadorismo a aquisição de bens/lotes em
leilões de prefeituras municipais;
11) Outrossim, independente do VER (Valor Estimado de
Recuperação) ou o VMV (Valor Mínimo de Vendei) estabelecido pela prefeitura municipal, quem decide o valor
de venda do bem/lote é o mercado comprador;
Para avaliar a estratégia proposta, há necessidade de
melhor conhecimento do mercado local, para se poder
aferir com maior precisão o grau de demanda por imóveis na região, mas é possível inferir que as condições em
voga, marcadas pela crise econômica nacional, retração
da construção civil e desaquecimento da economia local
pela paralisia da Samarco, sugerem um cenário desfavorável à comercialização de imóveis. Não houvesse a necessidade premente de recursos ﬁnanceiros pela municipalidade, a melhor estratégia seria a de manter o estoque e aguardar a melhora do cenário econômico em geral para obtenção de melhores preços pelos lotes.
Ainda há que se considerar outros fatores para decidir
pela alienação ou retenção dos lotes: a sua conservação
e guarda, face à possibilidade de invasões de alguns deles, conforme consta do Doc. 32, às ﬂs. 25:
Após levantamento dos bens imóveis será repassado ao
setor de ﬁscalização todos os bens, que constam invasões e reconhecimento de divisas contendo laudo topográﬁco por unidade.
www.tce.es.gov.br

E do Doc. 60, às ﬂs. 4:
Para realizar o procedimento de avaliação foram feitas
vistorias in locu, georreferenciamento dos terrenos, e levantamento de todas as informações necessárias para o
procedimento de avaliação.
Insta destacar que muitos dos terrenos encaminhados já
se encontravam invadidos e impossibilitados de se levar
a leilão.
Sobressai-se, ainda, o fato de alguns lotes sitos no bairro da Lagoa constituírem, total ou parcialmente, área de
preservação permanente e não servirem à comercialização por inviabilidade de destinação à construção. Embora citada como justiﬁcativa para tal fato, a Lei Federal nº
12.651/2012, alterada pela Lei nº 12.727/2012, a restrição mencionada já deveria estar posta anteriormente às
leis citadas, uma vez que, no caso, a inovação trazida pela legislação foi a de reduzir os limites restritivos. Causa
estranheza que quando da divisão dos lotes e na aprovação do loteamento tal restrição não tenha sido observada e mais ainda quando do recebimento dos lotes para
quitação de dívida, o que só veio a ser observado no momento da proposta de alienação em leilão.
Tantas questões a serem elucidadas, aliada ao volume de
documentos a examinar e a levantar, estão a impor que
a apuração se desenvolva em período de tempo mais
extenso, o que se se torna incompatível com o procedimento de rito sumário que acomete os processos em
que se veriﬁca a concessão de medida cautelar. A rigor,
tal apuração caberia ser conduzida num procedimento
de ﬁscalização, na modalidade inspeção.
De todo modo, uma reﬂexão que se permite extrair, é
que a apuração dos fatos passados, com eventual alteSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ração dos valores negociados, não teria o condão de alterar a condição mercadológica atual. O preço a ser obtido por cada lote será fruto das condições econômicas
atuais, da demanda local por imóveis, da atratividade
da oferta e da disponibilidade ﬁnanceira dos potenciais
compradores, sendo certo que havendo maior oferta em
condições semelhantes, os preços a serem obtidos serão
em menor valor.
Assim, qualquer apuração atual sobre o real valor dos
imóveis no passado teria como objetivo estabelecer se o
acordo de dação em pagamento teria ocorrido em condições semelhantes à que estão sendo consideradas para a atual alienação, o que seria a medida adequadamente a ser considerada, conforme se mostra no documento 60, às ﬂs 8:
A “liquidação forçada” pressupõe a necessidade de venda imediata de um bem, característico do próprio leilão.
Para tanto, naturalmente, necessita-se de um desconto
em relação ao valor de mercado para que haja liquidez
no processo de venda.
[...]
O valor de liquidação forçada é amplamente utilizado para garantias bancárias e para leilões.
Inclusive, no caso de dação em pagamento, este deveria
ser o método de avaliação dos imóveis para a quitação
de dívidas, ou seja, o mesmo procedimento que bancos
fazem, senão vejamos
Se houver ocorrido em condições de mercado regular de
comercialização de imóveis entre particulares, possivelmente se aﬁguraria a lesão ao erário.
Há que ser considerada ainda, a informação que consta
do Doc.60, às ﬂs. 5:

Importante frisar que todos os terrenos, inobstante terem sido recebidos em dação em pagamento, não tiveram seus valores de dação em pagamento considerados
para efeito de avaliação dos mesmos, uma vez que não
dispunham de nenhum laudo de avaliação que comprovasse o verdadeiro valor de avaliação à época da dação.

pelos mesmos preços. Atualizados pelo IPCA-IBGE até a
data da avaliação para leilão, julho de 2017, aqueles valores seriam da ordem de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil
reais), R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais)
e R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), conforme pode ser
veriﬁcado no Anexo 1.

De fato, na avaliação dos lotes do bairro da Lagoa, que
consta do Doc. 48, às ﬂs. 135/136, o valor do metro quadrado é determinado conforme se transcreve:

Ocorre que na avaliação da Gestto estes imóveis foram
cotados a preço de mercado por R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) e para liquidação forçada em valores próximos a R$ 29.500,00
(vinte e nove mil e quinhentos reais), R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais) e R$ 26.200,00 (vinte e
seis mil e duzentos reais), que, em comparação, vêm a
ser valores superiores ao da atualização pelo IPCA-IBGE.

Consultando os preços praticados no mercado imobiliário da região e observando as características dos imóveis, conforme já descrito acima (proximidade do asfalto e do mar, existência de benfeitorias, infraestrutura, dimensões, etc...) avalio as áreas em R$ 45,45 o rn2, [...]”
Entretanto, não há qualquer evidenciação dos preços
praticados no mercado imobiliário da região.
Desta forma, resta prejudicada qualquer comparação
dos valores referentes ao recebimento por dação em pagamento e os preços considerados para leilão para se
averiguar uma suposta superavaliação quando dos primeiros, que poderia advir em prejuízo ao erário municipal.
Exemplos cotejando as diversas avaliações realizadas
Sobre o exemplo acima, interessante observar que os valores iniciais dos lotes 13, 14 e 15 na dação em pagamento eram de R$ 13.862,25 (treze mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), R$ 12.498,75
(doze mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) e R$ 12.271,50 (doze mil duzentos
e setenta e um reais e cinquenta centavos), respectivamente, em 29 de maio de 2006. A dação em pagamento, ocorrida em 27 de agosto de 2007, foi levada a efeito
www.tce.es.gov.br

A Comissão de Leilão Municipal, entretanto, em relatório
datado de fevereiro de 2018 (Doc. 33 – ﬂs. 79 a 81), adotou preços mínimos que variaram de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil
e quinhentos reais), sem que se tenha identiﬁcado nos
documentos apresentados quais teriam sido os critérios,
ou metodologia, adotados para se estabelecer tais valores. Cabe observar, entretanto, que estes valores são
bem aproximados aos valores apresentados como de
mercado, na avaliação promovida pela Gestto. A tabela
seguinte resume a comparação dos valores:
Tabela 1 – Resumo comparativo dos valores do lotes do
bairro da Lagoa -Iriri
Com estes exemplos, procura-se mostrar que a despeito
dos casos relatados à inicial, com suposta possibilidade
de prejuízo ao erário pelos preços mínimos estabelecidos, há outros casos em que a situação é oposta, podenSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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do resultar em ganho para os cofres municipais.
Para se estabelecer no total se há possibilidade de ganho ou prejuízo, somente com a análise de todos os lotes postos a leilão, estudo que não se coaduna com a natureza do procedimento em curso.
Da prescrição de eventual impropriedade das avaliações
originais
Consideração relevante a se expor é que a maior parcela dos lotes levada a leilão foi recebida a mais de cinco
anos, sendo identiﬁcados os seguintes grupos, conforme
tabela:
Tabela 2 – Quantidade de lotes recebidos a mais de cinco anos
Somente dois lotes em Praia dos Castelhanos, indicados na petição da representação, foram recebidos em
dezembro/2016, sendo os mais recentes recebidos pelo
município, dentre os levados a leilão.
Tal observação vem para suscitar a questão de que,
eventual impropriedade na avaliação dos lotes quanto
do recebimento por dação em pagamento pode estar sujeita ao incidente da prescrição, em especial, se não tiver
ocorrido dolo na transação. Com isto, pode resultar infrutífera a ação de sindicar os processos de avaliação dos
imóveis para uma possível reparação ao erário, considerando, a contrário senso, a decisão recente do Supremo
Tribunal Federal, que em julgamento do Recurso Extraordinário 852.475, ﬁxou a tese de que são imprescritíveis
as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipiﬁcado na Lei de Improbidade Administrativa. Assim, dependente da publicação do acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal, as demais hipóteses, em geral na modalidade culposa, estariam su-

jeitas à prescrição, o que repercutiria sobre as negociações realizadas pelo município de Anchieta a tão longo
tempo decorrido.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, conclui-se que o oferecimento de desconto sobre o preço de mercado dos lotes é prática usual
e estratégia típica da modalidade leilão para a liquidação
forçada de imóveis, de forma a que a venda ocorra em
prazo mais rápido que o usual no mercado imobiliário.
Outra observação relevante é que as condições de mercado e o estado de conservação dos imóveis nas épocas
em que se realizam as avaliações não permitem concluir
pela manutenção ou valorização dos seus preços, sendo
que há dúvidas evidentes sobre os parâmetros de avaliação quando do recebimento dos lotes por dação em pagamento.
Ainda, que se concluísse pela superavaliação dos lotes
no seu recebimento em dação em pagamento, há severa dúvida sobre a possibilidade de desfazimento dos negócios, tampouco a busca da reparação das diferenças
eventualmente identiﬁcadas, em face da possível prescrição da ação reparatória em decorrência de decisão a
ser estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.
Por ﬁm, considerando-se a necessidade do município de
obtenção de recursos ﬁnanceiros, há que se considerar
o levantamento da medida cautelar e a permissão de seguimento do leilão, uma vez que não há como se evidenciar que os lotes seriam comercializados a preços mínimos, ou mesmo que a elevação destes teria o condão de
oferecer maior retorno nas vendas dos lotes.
Outro ponto a observar é que, caso se decida pela análise, em sede de ﬁscalização, sob a avaliação levada a efeiwww.tce.es.gov.br

to quando do recebimento dos lotes por dação em pagamento, esta deveria ser conduzida em processo regular
de inspeção, prevista no Plano Anual de Fiscalização, face ao volume inicialmente identiﬁcado de 182 lotes recebidos para quitação de dívidas de impostos. Ressalve-se, contudo, a quase impossibilidade de se estabelecer
os valores de mercado à época dos negócios, pela diﬁculdade de obtenção de fontes conﬁáveis de referências
de preços.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, sugere-se:
A revogação a medida cautelar para seguimento do leilão;
A apreciação pela improcedência da representação; e
O arquivamento do processo, na forma do artigo 330, inciso IV, da Resolução TC 621/2013 (RITCEES);
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), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que a Primeira Câmara aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 REVOGAR a Decisão Monocrática 895/2018 e Voto
2783/2018, no que tange à suspensão do Leilão PúbliSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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co 1/2018;

Processo: 01721/2018-2

1.2 EXTINGUIR o processo com resolução de mérito, julgando improcedente a Representação;

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1.3 DAR ciência desta decisão ao Representante e ao
gestor do Município de Anchieta e aos demais responsáveis, na forma do artigo 307, §7º, do RITCEES;

UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma

1.4 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência/relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUIS HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC-1789/2018

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: Jose Ricardo Pereira Da Costa
Representante: Alan Rodrigo Dias
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO – CIENTIFICAR – ARQUIVAR
A RELATORA CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS
Trata-se de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, apresentada por Alan Rodrigo Dias,
noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades na contratação, por inexigibilidade de licitação do artista Beto
Kauê, pelo fato de o mesmo possuir vínculo de parentesco com Secretário Municipal, Sr. Alberth Kauê Gomes
Oliveira.
Arguiu, ainda, o descumprimento da Lei Federal de
Transparência Pública, diante de uma suposta ausência
de prestação de contas aos cidadãos das informações
e dados relativos das despesas relativas às festividades
de réveillon, verão e carnaval, dentre as quais se inclui a
contratação do artista Beto Kauê.
Suscitou que houve prática de ato desconcentrado sem
lei que o autorizasse, o que tornaria nulo o vínculo contratual entre o Município e o artista, já que o mesmo se
encontra subscrito por Secretário Municipal e não pelo
Prefeito.
Requereu a concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, todas as contratações artísticas até dewww.tce.es.gov.br

liberação ﬁnal e, ao ﬁnal, constatadas as irregularidades,
pela anulação das contratações realizadas sem a assinatura do Prefeito nos contratos, das contratações já realizadas do artista Beto Kauê desde 01/01/2017, bem como o ressarcimento dos valores pagos ao mesmo.
Submetido à análise técnica preliminar, por meio da Manifestação Técnica n.º 00228/2018-3, a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas –
SecexMeios opinou pelo conhecimento da representação e indeferimento da medida cautelar, diante da ausência de periculum in mora.
Nos termos da Decisão n.º 01427/2018-6, a Primeira Câmara deliberou pelo conhecimento e indeferimento da
tutela cautelar pleiteada, com expedição de notiﬁcação
para que o Prefeito Municipal de Piúma, Sr. José Ricardo
Pereira da Costa, se manifestasse no prazo de 10 (dez)
dias.
Devidamente notiﬁcado, apresentou suas razões (Defesa
n.º 00902/2018-8), bem como documentação de apoio
(Peça Complementar n.º 12125/2018-1).
Encaminhados os autos novamente à SecexMeios, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 03075/20188, entendeu pela improcedência da representação, uma
vez que não foi vislumbrada a existência de ato irregular, bem como pela expedição de recomendação ao atual gestor, para que, nas futuras contratações, evite a participação de servidor municipal com grau de parentesco
em relação aos licitantes ou contratados.
Submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 05309/2018-2, de lavra do Procurador Luciano Vieira, o Parquet de Contas ratiﬁcou integralmente o opinamento técnico.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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É o Relatório. Passo a fundamentar.

a contratação seria passível de nulidade.

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e do Ministério Público de Contas acerca da improcedência da representação, com expedição de recomendação. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica
Conclusiva n.º 03075/2018-8, abaixo transcritos:
“2. ANÁLISE TÉCNICA

Relata que Alberth Kauê Gomes Oliveira (Kauê Oliveira,
ﬁlho do cantor) estava em cargo comissionado desde a
data de 01/01/2017, iniciando como Secretário de Governo e Planejamento, depois ocupou cargo de Secretário Municipal de Turismo e Transporte e posteriormente
assumiu a pasta de Secretário Municipal de Desenvolvimento.

2.1 –Desrespeito aos princípios da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade e da publicidade – desvio de
ﬁnalidade

Tece, ainda, inúmeras considerações acerca dos princípios da impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade, com citações doutrinárias e jurisprudenciais.

2.2 Desrespeito à lei de licitações – fraude/burla à contratação

Em sede de defesa, o Sr. José Ricardo Pereira Costa alega que a preferência do público piumense pelo artista
consagrado não se iniciou na atual administração, provas documentais inequívocas demonstram que o mesmo já se apresentou em diversas oportunidades, desde
os anos 90, sendo que há registros documentais datados de 2007.

Da análise dos fatos relatados em sua exordial, seguindo a ordem apresentada pelo Representante, veriﬁca-se que um de seus principais apontamentos refere-se
ao possível cometimento de fraude e burla à contratação pública no início do ano de 2017 e início de 2018
quando teria ocorrido a contratação por inexigibilidade
de licitação de artista que tem vínculo de parentesco em
primeiro grau com agente público, o que por consequência também traria reﬂexos com violação aos princípios da impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade, bem como o cometimento de possível desvio de
ﬁnalidade.
Tal fato se refere à contratação do cantor Beto Kauê, que
é pai de um dos Secretários Municipais de Piúma, Sr. Alberth Kaue Gomes Oliveira.
Em sua narrativa, o representante descreve que quando as contratações do cantor foram realizadas em 2017
e 2018, o ﬁlho de Beto Kauê estava exercendo um cargo
político em comissão no município de Piúma, portanto,

Além disso, assevera que os contratos de diversas épocas celebrados com o artista, demonstram que desde
2013 o custo da contratação do mesmo se mantém, sendo em média R$ 25.000,00 para Reveillon e Carnaval e
R$ 20.000,00 para dias normais.
Nesse sentido, revela que o documento que se faz anexar datado de 11 de fevereiro de 2015 comprova que a
administração passada igualmente reverenciou a escolha do artista, bem como o custo médio apontado, além
de anexar documentação que busca comprovar o reconhecimento do talento do artista, tendo em vista sua
contratação por outros municípios capixabas.
Aﬁrma, ainda, que não havia subordinação do artista à
pasta de seu ﬁlho como secretário, portanto, em nada há
www.tce.es.gov.br

que se falar em afronta à impessoalidade dos atos administrativos, principalmente quando a contratação comprovadamente reiterou prática de diversas administrações anteriores.
Reforça, portanto, que as reiteradas contratações por
décadas demonstram que independentemente da administração ou secretários em exercício, o artista sempre
teve seu espaço cativo para o público piumense e para
os turistas que visitam o município.
Pois bem.
Primeiramente, faz-se necessário tecermos algumas
considerações sobre o que dispõe a própria Lei 8.666, de
21 de junho de 1993 (Lei Geral de Licitações), através do
seu art. 9.º, sobre as hipóteses de impedimento de participação nas licitações, senão vejamos:
Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente,
da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física
ou jurídica;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
§ 1o É permitida a participação do autor do projeto ou
da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de ﬁscalização, supervisão
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.
§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação ou
contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração
de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente ﬁxado pela Administração.
§ 3o Considera-se participação indireta, para ﬁns do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, ﬁnanceira ou
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens
e serviços a estes necessários.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.
(Grifo nosso)
Observa-se que não há nenhuma vedação expressa, na
lei, à participação de parentes, aﬁns ou consanguíneos,
do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de conﬁança,
no certame licitatório e na respectiva contratação dele
decorrente.
Não obstante, conforme entendimento mais recente e
predominante do Tribunal de Contas da União, deve-se
utilizar de maior rigor quando se trata de contratação de
empresa que pertença a parente de autoridade pública
ou de servidor público – mormente se este participar do
processo licitatório, por malferir os princípios da moralidade e da impessoalidade.
Tal entendimento decorre da decisão proferida pelo
Plenário do TCU, no Acórdão 607/2011 (Plenário. Relator: Ministro substituto André Luís Carvalho. Sessão de

16 mar. 2011), que, em apreciação de representação articulada pela Câmara do Município de Marataízes (ES),
assim entendeu:
(...) a irregularidade veriﬁcada no item 3.4 acima afronta os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade que devem orientar a atuação da Administração Pública e, mesmo que a Lei n. 8.666, de 1993,
não possua dispositivo vedando expressamente a participação de parentes em licitações em que o servidor
público atue na condição de autoridade responsável
pela homologação do certame, vê-se que foi essa a intenção axiológica do legislador ao estabelecer o art. 9º
dessa Lei, em especial nos §§ 3º e 4º, vedando a prática de conﬂito de interesse nas licitações públicas, ainda mais em casos como o ora apreciado em que se promoveu a contratação de empresa do sobrinho do prefeito mediante convite em que apenas essa empresa
compareceu ao certame.”
(Grifo nosso)
Assim, entendeu o TCU, ao abordar as vedações constantes do art. 9.º da Lei 8.666/93, que o rol de impedimentos ﬁxado no dispositivo, deve ser lido de forma ampla,
de modo que haverá impedimento sempre que houver
indícios de prejuízo à isonomia/moralidade, como é o caso da contratação de empresas cujos sócios ou dirigentes são parentes de servidores envolvidos na licitação.
Nesse sentido é o trecho a seguir, extraído da parte dispositiva do Acórdão 1.160/08, Plenário:
9.4 Seguindo o raciocínio, a interpretação do art. 9º está associada ao que reza o art. 3º, ou seja, deve ser no
sentido de dar maior alcance à norma e, consequentemente, à moralidade e à impessoalidade, de forma a que
www.tce.es.gov.br

as proibições apontadas naquele dispositivo sejam tidas
como exempliﬁcativas (no art. 9º da Lei n.º 8.666/93),
alcançando inclusive aqueles licitantes que tenham
qualquer vínculo com os membros da comissão de licitação, proibindo-os de participar do certame ou então
que estes (membros da comissão) declarem-se impedidos de compor a referida comissão, por ser necessário
à própria ética e imparcialidade exigidas no julgamento objetivo cobrado no artigo 3º da norma licitatória.
(Acórdão nº 1.160/08, Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, DOU de 24.06.2008)
O mesmo raciocínio foi utilizado pelo Tribunal de Contas
do Mato Grosso, conforme julgado abaixo colacionado:
Licitação. Participação de empresas de parentes do gestor.
A participação de empresas pertencentes a parentes
do gestor público titular de Poder ou órgão em procedimentos licitatórios por ele promovidos afronta preceitos da Lei nº 8.666/93 e princípios constitucionais como
a impessoalidade e a moralidade.(Contas Anuais de Gestão. Relatora: Conselheira Substituta Jaqueline Jacobsen.
Acórdão nº 3.280/2015 – TP. Julgado em 25/08/2015.
Publicado no DOC/TCE-MT em 16/09/2015. Processo nº
2.110-5/2014).
É pertinente evidenciar, ainda, a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que assim enfrentou
a questão em sede de consulta:
ACÓRDÃO Nº 2745/10 - Tribunal Pleno
Consulta. Licitação. Participação e contratação de empresa da qual consta como sócio cotista ou dirigente,
cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou aﬁm de servidor em cargo efetivo
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ou em comissão na entidade licitante. Impossibilidade.
Interpretação da Súmula Vinculante 13 do STF.
Nesse contexto, percebe-se que, embora a literalidade
do art. 9º da Lei 8.666/93 não vede a contratação de indivíduo que mantenha vínculo de parentesco com servidor do órgão contratante, é possível observar que a jurisprudência pátria vem obstando sua participação na licitação com base nos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade.
Esse fato tem ocorrido seguindo a interpretação de que
tais pessoas possam obter informações singulares, que
elevem as chances de alcançar, ou até mesmo garantir, a
vitória no certame.
Como a norma proíbe os favoritismos subjetivos quando
da celebração de ajustes pela Administração, a empresa
com sócio parente de servidor do órgão contratante deveria ser impedida de participar da licitação.
Seguindo, ainda, essa linha, o grau de parentesco estaria
relacionado às empresas contratadas e o dirigente/servidor do órgão contratante ou responsável pela condução
do procedimento licitatório, abrangendo àqueles que,
dada a situação especíﬁca em que se encontrem, teriam
capacidade de inﬂuir no resultado da licitação/contração, em condições (teoricamente) de frustrar a competitividade, produzindo benefícios indevidos e reprováveis
para si ou para terceiros.

mento desta Corte de Contas que, por meio do Parecer
Consulta 035/2013, após intenso debate e aprofundamento do tema, se manifestou acerca da possibilidade
de participação de parentes em procedimentos licitatórios, conforme os excertos que abaixo transcrevemos:
EMENTA
PARTICIPAÇÃO DE PARENTES DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À CONTRATAÇÃO EM RAZÃO
DO PARENTESCO - A POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO
EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, E POSTERIOR CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA QUE POSSUA SÓCIO, COTISTA, ADMINISTRADOR OU PROPRIETÁRIO, QUE DETENHA GRAU DE PARENTESCO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL ESTÁ CONDICIONADA À LEGISLAÇÃO LOCAL OU À
LEI ORGÂNICA.
[...]
5. Em voto de vistas, o não menos eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, conheceu da consulta e,
no mérito, entendeu que não há vedação legal que impeça participação em procedimento licitatório e posterior contratação de empresa, que possua sócio cotista,
administrador ou proprietário, que detenha grau de parentesco com a pessoa do Vice Prefeito Municipal.

De todo modo, o vínculo ou a forma de envolvimento
dos interessados vedados é aquele ocorrido com os responsáveis pela realização da licitação/contratação, de
forma que a inﬂuência do gestor/servidor seja determinante para o resultado da licitação/contratação.

Ressaltou, o ilustre Conselheiro que é necessário veriﬁcar se as legislações municipais, inclusive a Lei Orgânica, veiculam algum impedimento. Caso a legislação local ou a Lei Orgânica proibirem a participação de parentes de quaisquer agentes públicos, estes não poderão
participar do certame ou serem contratados pelo Município.

Por outro lado, é imperioso destacarmos o posiciona-

6. O Conselheiro Relator, Marco Antônio da Silva, profewww.tce.es.gov.br

riu novo voto, complementando o anterior, acolhendo o
voto do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, respondendo a consulta no sentido de que não estão impedidos de participar de processo licitatório e de contratar
com a Administração Pública, qualquer pessoa que tenha parentesco até o terceiro grau com o Vice-Prefeito
7. Em voto de vistas, o também Eminente Conselheiro Rodrigo Chamoun ratiﬁcou integralmente o entendimento extraído do voto de vista e do voto do Relator
Originário, no sentido da possibilidade de participar da
licitação e de contratar com a Administração Pública,
parentes até o terceiro grau do Vice-Prefeito Municipal,
já que indiscutivelmente a licitação é um procedimento
no qual está implícita a obediência aos princípios norteadores da Administração Pública, em especial, o da
impessoalidade e o da moralidade. Nesse aspecto especíﬁco, acompanho o voto por seus próprios e jurídicos fundamentos.
[...]
VOTO
2. Entendo que os Conselheiros Marco Antônio da Silva,
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, elaboraram votos brilhantes, esgotando o assunto, em razão do que, acompanho integralmente seus
posicionamentos, pelos seus jurídicos fundamentos.
Releva lembrar, ademais, que várias normas vêm sendo
editadas nas mais diversas esferas com vistas a vedar a
contratação de parentes e aﬁns, todas elas com o intuito
de preservar a moralidade, imparcialidade e igualdade
que deve permear os atos administrativos.
Voltando-se ao caso em exame, veriﬁca-se que em sua
inicial o representante cuidou de acostar aos autos os
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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diversos contratos celebrados por inexigibilidade de licitação no decorrer do exercício de 2017 e início de 2018
entre o Município de Piúma e o cantor Beto Kauê e Banda, (ﬂs 24/64 da peça complementar 02110/2018 - documento eletrônico 03), dos quais se pode extrair as seguintes informações que passamos a agrupá-las conforme a tabela abaixo:
De outra banda, a defesa colacionou aos autos, além dos
contratos ﬁrmados em 2017 e 2018, diversos outros contratos ajustados pelo Município de Piúma com o cantor
Beto Kauê em exercícios anteriores, demonstrando que
há contratações que se reportam a períodos desde 2007
(ﬂ. 15/38 da peça complementar 12125/2018 do documento eletrônico 23).
Deste modo, do confronto das alegações sustentadas
pelo representante com as justiﬁcativas e documentos apresentados pela defesa, não há como caracterizar como determinante para a contratação ocorrida em
2017/2018, a inﬂuência do Secretário Municipal, Sr. Alberth Kauê Gomes Oliveira (ﬁlho do cantor Beto Kauê),
admitido a partir de 01/01/2017 (ﬂ. 08 documento eletrônico 02), principalmente se levarmos em conta que a
contratação do artista em destaque era corriqueira (praticamente se dava todo ano), tendo ocorrido em diversas ocasiões e administrações pretéritas nas quais o ﬁlho do cantor contratado não ocupava qualquer cargo no
município.
Sobreleva destacar que o cantor tem sua popularidade
reconhecida pela mídia como o “rei de Piúma” que se
apresenta há mais de duas décadas em shows realizados na cidade, conforme reportagens cujos trechos passamos a transcrever:
“Na quinta-feira, o artista abriu o carnaval de Castelo, e,

na sexta, fez a festa em Cachoeiro de Itapemirim. Hoje
e na terça-feira, a orla de Piúma, onde ele reina há duas décadas, ﬁcará pequena para recebe-lo no tradicional
trio elétrico que corta a avenida de ponta a ponta. Amanhã, o cantor se apresenta em Dores do Rio Preto”.
Responsável por arrastar multidões há mais de 20 anos
durante o carnaval na região, o cantor Beto Kauê, conhecido como “Rei de Piúma”, considera sensata a decisão, mas lamenta o cancelamento da programação.
As apresentações do cantor no município piumense,
portanto, era algo rotineiro. Tradicionalmente, ano após
ano, o artista se apresenta nas festas de carnaval, verão
e réveillon do município, e o cargo de secretário que seu
ﬁlho passou a ocupar tão somente a partir de 2017 não
se demonstra como um fator determinante e ensejador
para as contratações ocorridas nos exercícios de 2017 e
2018.
Ainda, no caso analisado, não se colocou em dúvida a realização dos eventos contratados, os valores pactuados,
cingindo-se estritamente ao vício referente ao grau de
parentesco entre o secretário municipal e o artista contratado, sendo que tal fato, por si só, não é suﬁciente para sustentar o indício de irregularidade aventado, face as
razões demonstradas.
2.3 Descumprimento da Lei Federal da Transparência
Pública – Lei 12.527/2011, da Lei Complementar Federal 31/2009, da Lei de Acesso à Informação Municipal
de Número 2.168/2016 e da Instrução Normativa da
Municipalidade 38/16.
Nesse tópico o representante relata o descumprimento
das normas mencionadas, tendo em vista que o prefeito municipal descumpre as normas de transparência púwww.tce.es.gov.br

blica, deixando de prestar aos cidadãos as informações e
dados relativos as despesas realizadas para as festividades de réveillon, verão e carnaval.
Isso porque, conforme aﬁrma o representante, foi realizada pesquisa na data de 12/02/2018, no portal da
transparência da prefeitura, sendo constatado que as informações estão incompletas relativamente às contratações de veraneio.
Prossegue aduzindo que a pesquisa fora realizada com
o nome do cantor Beto Kauê e depois com no nome da
empresa que possui a carta de exclusividade para a contratação do cantor, Marcos Alexandre Drumbrosck Luzes.
Não obstante, a pesquisa tanto no site da transparência
da prefeitura, quanto do Diário Oﬁcial do Estado, nada
fora encontrado com os dados fornecidos, quais sejam,
os nomes do cantor e de seu empresário, o que estaria
conﬁgurando descumprimento das normas destacadas.
Em sua defesa, o Sr. José Ricardo Pereira da Costa, alega que a suposta ausência alegada foi pontual e corrigida há muito tempo, bastando, para tanto, consultar os
mesmos sites indicados pelo representante para veriﬁcar que lá constam publicados os contratos, com seus
respectivos anexos desde longa data.
Nesse aspecto, em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Piúma, no portal da transparência – contratações – inexigibilidade (exercícios 2017 e
2018) encontramos a publicação das inúmeras contratações realizadas pela municipalidade, inclusive os diversos contratados ajustados com o cantor Beto Kauê, o que
demonstra que a possível irregularidade foi saneada.
2.4 Prática de ato desconcentrado sem existência de Lei
que fundamente
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Relata o representante que os contratos anexados à presente trazem as assinaturas dos Secretários de Turismo
e Esporte, em substituição à do prefeito, o que torna o
ato nulo, já que no município não há Lei de Desconcentração.
Assim sendo, não havendo lei especíﬁca, em todos os
contratos deve ser decretada sua nulidade, e por via de
efeitos, devem ser anulados todos os empenhos, as liquidações e os pagamentos.
Tece, ainda, algumas considerações sobre a desconcentração e descentralização, institutos utilizados pela administração pública.
A defesa, por sua vez, aﬁrma juntar aos autos os decretos 1.118/2017 e 1.119/2017 (ﬂs. 02/07 da peça complementar 12125/2018, documento eletrônico 23) que
buscam demonstrar que havia base legal e licitude nos
atos dos secretários para contratar e liquidar as despesas do município.
Analisando o documento referenciado pela defesa, veriﬁca-se realmente tratar-se do decreto de delegação de
competência para ordenação de despesa, também encontrado no sítio eletrônico da Controladoria de Piúma,
de modo que não subsistem os fatos apontados como irregulares pelo representante no presente item.
3. Quanto ao pedido da defesa para que esta Corte se
pronuncie quanto ao Contrato 090/2017, que não foi
pago, informando qual procedimento deverá ser adotado, garantindo-se lisura, transparência e probidade
buscada em todos os atos desta administração.
Em sua defesa, o Sr. José Ricardo Pereira Costa alega que
no início do mandato, coube ao Representado nomear, e
remanejar diversos cargos da administração, reordenan-

do as pastas e competências de seus secretários, sendo
que em uma dessas substituições da pasta, inadvertidamente o secretário da pasta de Turismo, ﬁcou sendo de
fato o ﬁlho do artista Beto Kauê, Sr. Alberth Kauê Gomes
Olieira, tendo inclusive, assinado um único contrato com
seu próprio pai, contrato de número 090/2017 (ﬂ. 52/57
da peça complementar 02110/2018).
Todavia, essa administração só notou o ocorrido após a
prestação dos serviços pelo artista e pesando dúvida sobre a transparência da contratação, decidiu-se pelo não
pagamento do valor, conforme faz prova o documento
16.
Deste modo, na parte ﬁnal dos pedidos requeridos pela
defesa, encontra-se a solicitação para que este Tribunal
informe qual procedimento deverá ser adotado quanto
a não liquidação do contrato 090/2017.
Embora o processo de representação não seja o meio
adequado para que o Tribunal se manifeste acerca de solicitações desse tipo, entendemos que a administração
municipal deve primar pelo cumprimento das cláusulas
avençadas e havendo demonstração cabal de que o ajuste foi cumprido pelo contratado, é passível o pagamento
do valor ajustado pela contratante, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública.

guinte proposta de encaminhamento:
4.1 – Considerar improcedente a representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação de irregularidade;
4.2 – Em conformidade com os artigos 207, V e 329, parágrafo 7º, seja expedida recomendação ao Prefeito Municipal no sentido de que nas futuras contratações, evite
a participação de servidor municipal com grau de parentesco em relação aos licitantes ou contratados.
4.3 – Cientiﬁcar a representante da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas, conforme mandamento do
§7º, do art. 307, da Resolução TC 261/2013;
4.4 – Dar ciência ao gestor quanto à resposta ao questionamento disposto no item 3 desta peça técnica, e
4.5 – Arquivar os autos, na forma do art. 330, inciso IV
do RITCEES”.
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 29 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Nesse aspecto, cabe recomendação ao gestor para que
nas situações futuras não celebre ajuste contratual com
o cantor Beto Kauê nos casos em que seu ﬁlho possa ﬁgurar e assinar o contrato como representante da contratante, atentando-se para a perfeita lisura e imparcialidade da contratação.

1. ACÓRDÃO:

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1.2 RECOMENDAR ao atual gestor que, nas futuras contratações, evite a participação de servidor municipal

Ante o exposto, submeto a consideração superior a sewww.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1 Julgar IMPROCEDENTE a representação;
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PARECER PRÉVIO

com grau de parentesco em relação aos licitantes ou
contratados;
1.3 CIENTIFICAR o representante;
1.4 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/12/2018 - 41ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

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-096/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 06163/2015-4, 00621/2014-5, 00619/2014-8

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Exercício: 2014

4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus

substituição - relatora).

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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
FLÁVIA BARCELLOS COLA
Secretária-adjunta das Sessões em substituição

Responsável: AMADEU BOROTO
Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF: 004.860.937-43)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – EXERCÍCIO DE 2014 - PARECER
PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1- RELATÓRIO
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus, relativa
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto, encaminhada a este Tribunal de Contas por meio do OF. PMSM/SMF/CMCG Nº
www.tce.es.gov.br

63/2015, protocolizado neste Tribunal de Contas sob
o número 60813/2015-4, em 17 de agosto de 2015
.
A SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 00053/2016-1 (ﬂs.
68-117), quando constatou indícios de irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 284/2016-1,
posteriormente substituída pela Instrução Técnica Inicial ITI 669/2016-7 (ﬂs. 126-127) com propositura de citação e notiﬁcação do responsável nos seguintes termos.
“Considerando o Relatório de Técnico - RT 53/2016; em
respeito aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa, sugere-se a esta Corte de Contas:
Notiﬁcação ao representante legal do município de São
Mateus, na pessoa de seu atual Prefeito, senhor Amadeu
Boroto, quanto à arguição de incidente de inconstitucionalidade, para no caso concreto, negar a exequibilidade
dos arts. 21 e 22 da Lei Municipal 1242/2013, bem como
do art. 4º da lei Municipal 1330/2014, na forma do art.
176 da Lei Complementar 621/2012 c/c os artigos 333 §
2º, 334 e 358, III, do RITCEES, por ofensa ao artigo 167 da
Constituição da República, apontado nos seguintes itens:
Responsável:
Itens/Subitens: Achados:
Amadeu Boroto Item 4.1.1
Evidências de inconstitucionalidade dos artigos
21 e 22 da Lei Municipal
1242/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias);
Amadeu Boroto Item 4.1.2
Evidências de inconstitucionalidade do artigo 4º da
Lei Municipal 1.330/2014
(Lei Orçamentária Anual);

2. A citação do responsável descrito no quadro adiante, nos termos do artigo 157, III, do Regimento Interno
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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do TCEES, aprovado pela Resolução 261 de 4 de junho de
2013 c/c artigo 56, II, e artigo 63, I, da Lei Complementar
621 de 8 de março de 2012, para que, no prazo estipulado apresente razões de justiﬁcativa, alegações de defesa, bem como documentos que entender necessários
em razão dos achados detectados:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, conclui-se que, dos apontamentos propostos pelo RT 53/2016, permanecem as irregularidades
constantes dos itens 4.1.3, 5.1.1, 6.1.1, 6.1.3 e 9.1.1, correspondentes aos itens 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7 desta Instrução Técnica Conclusiva.

Tabela

Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
§1º, IV da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando pela emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de São Mateus, recomendando pela REJEIÇÃO
das contas do Sr. Amadeu Boroto, Prefeito Municipal,
nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012; e do art. 132, inciso III, do Regimento Interno
(Resolução TC 261/2013), sobretudo em função de ofensa a dispositivos legais e constitucionais na movimentação de créditos orçamentários (item 3.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva).

Sugerimos também que se determine a remessa da cópia do Relatório Técnico em referência, juntamente com
os Termos de Citação e de Notiﬁcação”.
Nesse sentido, foi o Sr. Amadeu Boroto notiﬁcado (Termo de Notiﬁcação 1635/2016, ﬂ. 132) e citado (Termo
de Citação 1195/2016, ﬂ. 133) encaminhando, em resposta, razões de justiﬁcativa (ﬂs. 137-163) e documentação complementar (ﬂs. 164-278).
Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo de Contas, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 091/2017 (ﬂs. 283-324), opinando pela emissão
de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de São
Mateus, recomendando a REJEIÇÃO das contas do Sr.
Amadeu Boroto, Prefeito Municipal, conforme se transcreve:
7 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Vitória – E.S, 13 de janeiro de 2017.
(documento assinado digitalmente)
MIGUEL BURNIER ULHOA
Auditor de Controle Externo
Matrícula 203.637

Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de São Mateus, exercício ﬁnanceiro de 2014,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e
alterações posteriores.

Por sua vez, o Ministério Público de Contas por meio de
parecer da lavra do eminente Procurador, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva (ﬂ. 328), acompanhou integralmente o entendimento da área técnica desta Corte de
Contas, nos seguintes termos:

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2014, a análise consignada teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos
da Instrução Normativa TC 28/2013.

O Ministério Público de Contas, pelo Procurador abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 91/2017 (ﬂ.
283/324), de lavra do Núcleo de Estudos Técnicos e Anáwww.tce.es.gov.br

lises Conclusivas (NEC).
Vitória, 13 de dezembro de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas
Considerando o entendimento contrário a aprovação
das contas, na sessão de julgamento das contas, realizada em 30.01.2018, o advogado do gestor realizou sustentação oral, conforme notas taquigráﬁcas e documentos juntados aos autos (folhas 340-344 e 348-402).
Encaminhados os autos à Secretaria Geral de Controle
Externo, foi elaborada a Manifestação Técnica 82/2018
(ﬂs. 405-447), opinando pela emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de São Mateus, recomendando a REJEIÇÃO das contas do Sr. Amadeu Boroto,
Prefeito Municipal, conforme se transcreve:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Face ao todo exposto nesta Manifestação Técnica, vimos
propor a adoção das seguintes medidas:
Que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado nos item 6.1.1 do RT 53/2016 (item 3.4 da ITC
91/2017);
Que sejam mantidos os indicativos de irregularidade
apontados nos itens 4.1.3, 5.1.1, 6.1.3 e 9.1.1 do RT
53/2016 (itens 3.1, 3.3, 3.6 e 3.7 da ITC 91/2017, respectivamente);
Que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se
ao Poder Legislativo municipal a REJEIÇÃO das contas do
Chefe do Poder Executivo Municipal de São Mateus, referente ao exercício de 2014, sob responsabilidade do
Senhor AMADEU BOROTO, na forma do art. 80, inciso
III, da LC n.º 621/2012 c/c art. 71, inciso III, da ConstituiSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ção Estadual.

BRASIL (Item 4.1.3 do RT 53/2016)

Vitória, 19 de fevereiro de 2018.

Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII, da Constituição
da República; art. 5º, § 4º, Lei Responsabilidade Fiscal;
artigos 7º e 42 da Lei Federal 4.320/1964; e art. 5º da Lei
Municipal 1.330/2014 – LOA.

José Antonio Gramelich
Auditor de Controle Externo
Matrícula 202.871
Dando continuidade ao rito processual o Ministério Público de Contas, por meio de parecer da lavra do eminente Procurador, Dr. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA (ﬂs. 451-452), acompanhou integralmente o entendimento da área técnica desta Corte de Contas consubstanciado por meio da Manifestação Técnica 82/2018.
É o relatório.
2- FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, veriﬁco que se encontram devidamente instruídos, portanto, aptos a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos
que versam sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal São Mateus, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2014, sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto – Prefeito Municipal, veriﬁcou-se a permanência das seguintes irregularidade devidamente tipiﬁcadas na Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 091/2017
e na respectiva Manifestação Técnica 82/2018, conforme se transcreve:
Nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
091/2017:
3.1 – ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EM INOBSERVÂNCIA AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO

Conforme relatado pelo RT 53/2016 (ﬂs. 84-86):
Constatou-se que o orçamento original aprovado na LOA
iniciou o exercício de 2014 em R$ 274.718.000,00 tendo
alcançado um montante de R$336.010.262,25 ao término do mesmo exercício, conforme demonstrado na tabela 05 anterior deste relatório.
Observa-se que os acréscimos e reduções ao orçamento original aprovado na Lei 1.330/2014 (LOA) totalizaram
R$ 181.659.361,04 e R$120.367.098,79 respectivamente, conforme demonstrado na tabela 05 – Despesa total
ﬁxada deste RTC e conferem com o Total Geral informado na página 118 do relatório Demonstrativo de Créditos
Adicionais (DEMCAD.pdf) a seguir reproduzido:
Por intermédio do DEMCAD.pdf constatou-se que
os créditos adicionais abertos no exercício totalizaram R$ 141.048.353,89. Estes ultrapassaram em R$
3.689.353,89 o limite de abertura de créditos adicionais
suplementares autorizados pela LOA conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 05.1 Créditos adicionais excedentes ao limite estabelecido na LOA
Em R$
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
No que tange às operações de transposição, remanejamento de créditos orçamentários, observou-se que a
www.tce.es.gov.br

análise dos dados foi efetuada parcialmente pelo Controle Interno, conforme consta do Relatório e Parecer
Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura de São Mateus, consoante cópia do
extrato do parecer a seguir:
Observou-se que os remanejamentos de dotações realizados em 2014, em nível de categoria econômica da
despesa, sem prévia autorização legislativa em razão
da despesa ter sido aprovada na LOA em nível de elemento, correspondem a 12,93 % (R$ 35.528.962,48 /
R$ 274.718.000,00) da proposta orçamentária original
aprovado na Lei Orçamentária Anual.
Dessa forma, com base nas tabelas 05 e 5.1 anteriores,
veriﬁca-se que a limitação para abertura de créditos adicionais suplementares não foi respeitada em descumprimento ao artigo Art. 167, incisos V e VII, da Constituição
da República.
Neste sentido, sugere-se citar o responsável.
JUSTIFICATIVAS DE DEFESA (ﬂs. 149-150):
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EM INOBSERVÂNCIA AO LIMITE ESTABELECEIDO NA LEI ORÇAMENTÁRIA
ANAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL (ITEM
4.1.3)
Analisando os relatórios enviados, veriﬁcamos que a diferença encontrada e devido a não observância em desmarcar a opção de ‘DETALHAR POR FONTE DE RECURSOS’,
Ao solicitar o relatório com a opção marcada ele mostra
como suplementação a movimentação que foi realizada
na mesma unidade orçamentaria, no mesmo órgão, na
mesma função, na mesma subfunção, no mesmo programa, no mesmo Projeto/Atividade e no mesmo elemenSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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to de despesa, a movimentação foi realizada apenas na
fonte de recursos.
Buscando sanarmos o item em questão estamos encaminhando o em anexo (ANEXO 01) relatório com a opção
desmarcada o que monstra o valor real da suplementação.
Em outra analise realizada foi veriﬁcado que o total de
suplementação utilizado na Lei 1.330 de 26/09/2014 foi
de R$ 118.699.291,48, (em anexo) assim classiﬁcada;
Foi realizado também movimentação de créditos, (em
anexo) onde não locamos valores de outras dotações orçamentarias, o que foi movimentado foi à fonte de recursos da mesma função programática.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS: Inicialmente, destaca-se
que a defesa apresentou documentação complementar
em conjunto com as razões de justiﬁcativa, referindo-se
ao esclarecimento do item 4.1.3 do RT 53/2016, contendo listagens de créditos adicionais (ﬂs. 165-229) para demonstrar os valores das movimentações orçamentárias
em 2014.
A defesa apresentou dois relatórios contendo listagens
de movimentações de dotações orçamentárias. A primeira listagem (ﬂs. 165-211) contendo operações do tipo créditos adicional e movimentação de créditos, desprovidas de necessária especiﬁcação das dotações orçamentárias. A segunda listagem (ﬂs. 212-229) contendo
apenas operações nominadas movimentações de créditos, incluídos detalhamentos das dotações orçamentárias envolvidas, referindo-se a movimentações entre fontes de recursos.
Segundo alegações da defesa, o indicativo de irregularidade proposto pela abertura de créditos adicionais em

inobservância ao limite estabelecido pela LOA decorreria de parâmetro indevido na geração do demonstrativo originalmente encaminhado na remessa inicial da
PCA/2014, ocorrendo inclusão indevida de movimentações de créditos dentro de uma mesma dotação orçamentária, mas cuja fonte seria diferente.
Comparando-se as listagens de créditos adicionais apresentadas e o Demonstrativo de Créditos Adicionais
(DEMCAD) encaminhado na remessa de PCA/2014, foi
possível identiﬁcar divergências não relacionadas com
os motivos alegados, revelando omissão na evidenciação
de diversos Decretos (7.230, 7.231, 7.344, 7.404, 7.433,
7.471/2014), responsáveis pela abertura de créditos suplementares através de recursos de convênios, assim como de deﬁciência na evidenciação da abertura de créditos especiais, motivando divergência entre o valor total do DEMCAD e das listagens apresentadas pela defesa.
Ao analisarmos a segunda listagem encaminhada pela defesa (ﬂs. 212-229), onde se alega ter havido apenas movimentação no atributo de fonte de recursos, no
montante de R$ 22.740.581,47, veriﬁca-se que as movimentações orçamentárias efetivamente não modiﬁcam
Unidades Orçamentárias, programação da despesa, projetos e atividades inicialmente previstos. Porém, em sua
maior parte, as movimentações orçamentárias alteram
os elementos da despesa, motivo que justiﬁcaria a abertura de créditos adicional suplementar.
Não foi realizada a análise de todas as movimentações
orçamentárias evidenciadas nas listagens apresentadas,
em função ao volume de operações envolvidas.
Além das referidas deﬁciências das listagens de créditos
adicionais, existem exigências legais para movimentação
no atributo da fonte de recursos das dotações orçamenwww.tce.es.gov.br

tárias que devem ser destacadas.
Conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público – MCASP, Parte I – Procedimento Contábeis Orçamentários, consta a seguinte orientação:
Ressalte-se que, na União, as alterações dos atributos do
crédito orçamentário, constantes da Lei Orçamentária da
União, tais como modalidade de aplicação, identiﬁcador
de resultado primário (RP), identiﬁcador de uso (IU) e
fonte de recursos (FR) não são caracterizadas como créditos adicionais por não alterarem o valor das dotações.
Essas alterações são denominadas “outras alterações orçamentárias” e são realizadas por meio de atos infralegais, observadas as autorizações constantes da LDO do
exercício ﬁnanceiro correspondente.
Observa-se que o MCASP descreve movimentações em
atributos do crédito orçamentário, inclusive através da
modiﬁcação da fonte de recursos, não se caracterizando como crédito adicional por não alterarem o valor das
dotações, sendo realizadas por meio de atos infralegais
e observadas autorizações da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O MCASP ainda esclarece acerca da utilização do atributo da fonte de recursos:
A criação de vinculações para as receitas deve ser pautada em mandamentos legais que regulamentam a aplicação de recursos, seja para funções essenciais, seja para
entes, órgãos e entidades.
Tais orientações esclarecem a importância do atributo
da fonte de recursos, pautado por mandamentos legais
que regulamentam a aplicação de recursos. Nesse sentido, é necessário respeitar-se as autorizações estabelecidas pelo Legislativo para a execução das despesas, resSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tringindo-se o gasto às respectivas fontes de recursos.

não merece prosperar tal argumentação. Explica-se.

la Constituição Federal de 1988.

Consultando a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício em análise, Lei Municipal 1.242/2013 (Processo TC 619/2014, apenso), não foi identiﬁcada autorização para a movimentação de fontes de recursos nos
moldes previstos pelo MCASP. Porém, o artigo 5º, parágrafo único, da LDO determina que integre a consolidação dos quadros orçamentários, os seguintes demonstrativos:

O RT 53/2016 apontou que o município de São Mateus
abriu créditos adicionais em desacordo com o limite estipulado na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Constituição Federal. Considerando o disposto na LOA, o limite para a abertura de créditos adicionais seria de R$
137.359.000,00 (cento e trinta e sete milhões e trezentos e cinquenta e nove mil reais), sendo que no período foram abertos R$ 141.048.353,89 (cento e quarenta
e um milhões quarenta e oito mil trezentos e cinquenta
e três reais e oitenta e nove centavos).

No que tange a parte dos orçamentos públicos previstos na supramencionada norma, o legislador, já admitindo falhas no planejamento, estabeleceu a possibilidade
de se alterar a lei orçamentária mediante a abertura de
créditos adicionais (gênero), podendo estes se conﬁgurarem como sendo suplementares, especiais ou extraordinários (espécies). Registre-se, ainda, que somente o
crédito extraordinário não necessita de lei prévia autorizando sua abertura.

VII – das despesas do orçamento ﬁscal e da seguridade
social, segundo poder e órgão, por elemento de despesas e fonte de recursos; (grifou-se)
Consultando a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Municipal 1.330/2014 (Processo TC 621/2014, apenso), não foi
identiﬁcada autorização para movimentações no atributo de fontes de recursos. Porém, veriﬁca-se que a LOA
possui detalhamento das fontes de recursos vinculadas
a cada dotação orçamentária (ﬂs. 197-270).
Dessa forma, entende-se que diante da inexistência de
autorização legal para a movimentação no atributo fonte de recursos da dotação orçamentária, tais modiﬁcações devem necessariamente ser consideradas para ﬁns
de apuração de limite de abertura de créditos adicionais.
Diante do exposto, depreende-se que os argumentos
trazidos aos autos pelo Gestor não foram suﬁcientes para o afastamento do indicativo de irregularidade proposto pelo item 4.1.3 do RT 53/2016, motivo pelo qual se sugere pela sua manutenção.
Nos termos da Manifestação Técnica 82/2018:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor nesta fase processual, entendemos que

Em sua defesa, o gestor reiterou os argumentos apresentados em sede de defesa da peça inicial, bem como trouxe normativos da Corte de Contas do Estado de Minas
Gerais, versando sobre transferências, remanejamentos
e transposições (movimentações de crédito). Aduziu, por
ﬁm, que a situação constatada ocorrida no exercício de
2014 já aconteceu outras vezes sem que este Tribunal
questionasse o procedimento adotado e, nesse sentido,
invocou os princípios da segurança jurídica e da boa-fé
para que se afastasse ou se mitigasse a irregularidade
apontada.
Pois bem.
Inicialmente, faremos uma breve distinção entre créditos adicionais e os elementos previstos no artigo 167, inciso VI, da CRFB/1988, quais sejam, transposição, remanejamento e transferências.
A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, estatuiu
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Cumpre registrar, por oportuno, que a referida lei foi recepcionada pewww.tce.es.gov.br

Depreende-se, assim, que crédito adicional é uma autorização legislativa dada ao chefe do Poder Executivo para adequar o orçamento à realidade que se apresenta.
De outra face, a Constituição Federal (artigo 167, inciso
VI) vedou a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Com isso, o constituinte consagrou o princípio da legalidade em matéria crédito orçamentário.
Nessa esteira, aquela trinca gravada na Constituição viabiliza mudanças nas políticas de governo, ou seja, garante modiﬁcações nas intenções originais de lei aprovada
no ano anterior.
Para esse comando da Lei Maior, categoria de programação, sob a ótica funcional-programática, só pode ser o
nível mais próximo da ação concreta: uma Atividade, um
Projeto ou uma Operação Especial; já, em face da natureza da despesa, aquela categoria subdivide-se em corrente e capital.
De seu lado, o crédito adicional suplementar não serve
para viabilizar novos rumos de governo; apenas remedia
erros, omissões e esquecimentos no momento em que
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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se elabora o orçamento anual, podendo amparar-se em
quatro fontes de ﬁnanciamento: a) o superávit ﬁnanceiro do ano anterior; b) o presente excesso de arrecadação; c) a operação de crédito; d) o esvaziamento, total ou
parcial, de outra dotação. É bem isso o que enuncia o art.
43, da Lei nº 4.320, de 1964.

nais – suplementar, especial ou extraordinário – para se
promover remanejamento, transferências ou transposições. Essa aﬁrmação é bastante relevante para o processo em análise, haja vista que as “movimentações de créditos” informados se assemelhavam aos créditos adicionais abertos no período.

Por ﬁm, claro está que transposição, remanejamento ou
transferência não se confundem com a possibilidade de
se corrigir eventuais falhas no orçamento devidamente
aprovado pelo Legislativo.

Quanto às demais alegações de defesa (consulta do
TCEMG, segurança jurídica e boa-fé), não vislumbramos razão ao gestor. A simples alegação de que nunca se
questionou um determinado procedimento – contrário
à Constituição, registre-se de passagem – não pode ser
considerado como um posicionamento deﬁnitivo desta
Corte de Contas que a qualquer tempo poderá rever suas decisões.

Dito isto, é de suma importância, para efeitos do caso
concreto, saber como se processa e se operacionaliza os
institutos previstos no inciso VI do artigo 167.
Primeiramente, temos que o rol de exceções feito pelo
constituinte no comando do artigo 165, § 8º da CRFB,
é taxativo, ou seja, não se admite elementos estranhos
na lei orçamentária que não sejam a autorização para a
abertura de créditos suplementares e a contratação de
operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária.
Isso signiﬁca que os procedimentos relativos à transposição, remanejamento ou transferências previstas no artigo 167, VI, só podem ser autorizados mediante lei especíﬁca, não se prestando a esse papel a LOA e a LDO,
muito embora o Supremo Tribunal Federal, com base em
julgamento da ADIn 3.652, entendeu que a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) pode autorizar transposições,
remanejamentos e transferências. Ressalte-se que a autorização contida no artigo 22 da LDO do município de
São Mateus não cabe às espécies do artigo 167 da Constituição Federal.
De outra face, não se pode utilizar dos créditos adicio-

Assim e, considerando que não houve edição de lei especíﬁca que autorizasse remanejamentos, transposições
ou transferências; considerando a utilização de “movimentações de créditos” cuja natureza é típica de créditos
adicionais; considerando a extrapolação do limite para a
abertura de créditos adicionais previstos na LOA; vimos
não acolher as alegações de defesa trazidas em sede de
sustentação oral, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção da irregularidade apontada no item 4.13
do RT 53/2016 e 3.1 da ITC 91/2017.
Nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
091/2017:
3.3 – DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS NO
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO (Item 5.1.1 do
RT 53/2016)
Base Normativa: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC 1.133/2008; e artigo
www.tce.es.gov.br

50, inciso III, da LC 101/2000 (LRF).
Conforme relatado pelo RT 53/2016 (ﬂ. 89):
Observa-se que o Balanço Financeiro Consolidado encaminhado - BALFIN apresenta uma diferença de R$
1.004.825,91 entre o total de transferências ﬁnanceiras
recebidas (R$ 214.913.739,36) e o total das transferências concedidas (R$ 213.908.913,45), quando estas deveriam ser iguais. Dessa forma, a presente análise aponta para indícios de descumprimento ao artigo 50 inciso
III da LRF quanto a consolidação das contas públicas, carecendo de esclarecimentos.
Neste sentido, sugere-se citar o responsável.
JUSTIFICATIVAS DE DEFESA (ﬂs. 151-153):
DIFERÊNÇA ENTRE OS TOTAIS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS NO BALANÇO
FINANCEIRO CONSOLIDADO (ITEM 5.1.1)
Observando o Balanço Consolidado encaminhado - BALFIN, apresenta uma diferença de R$ 1.004.825,91 entre o total de transferências ﬁnanceiras recebidas (R$
214.913.739,36) e o total das transferências concedidas
(R$213.908.913,45), quanto estas deveriam ser iguais.
Em relação à diferença encontrada foi constatado o seguinte;
Primeira Parte R$ 247.604,21, diferença entre a base de
dados da Prefeitura e Fundo de Saúde. Em dezembro de
2013, a Prefeitura Municipal de São Mateus - ES enviou
ao Fundo Municipal de Saúde de São Mateus a importância de R$ 1.729.648,88 através da conta contábil n°.
351120100002 - Repasse ao Fundo Municipal de Saúde
(segue em anexo balancete Analítico Contábil Simpliﬁcado mês de Dezembro de 2013, pág. 07), o Funde de Saúde
por sua vez registrou o recebimento de R$1.977.253,09
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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através da conta contábil n°. 451120100002 - Repasse
Fundo Municipal de Saúde (segue em anexo balancete Analítico Contábil Simpliﬁcado mês de Dezembro de
2013, pág. 03) (ANEXO 03).
Tal divergência se deu em consequência da tesouraria da
Prefeitura registrar a saída efetiva do dinheiro apenas no
momento em que o valor é baixado no banco, já o Fundo
de Saúde registra a entrada do dinheiro no momento em
que o extrato demonstra que existe um saldo bloqueado, e que o mesmo será disponibilizado em 24 horas.
A mesma divergência apresenta em janeiro de 2014, pois
a Prefeitura registra o envio do repasse quando o dinheiro efetivamente sai do caixa, (segue em anexo balancete
Analítico Contábil Simpliﬁcado mês de janeiro de 2014,
pág. 12), já o Fundo de Saúde não acusa o recebimento
do valor, pois o mesmo já foi registrado em dezembro de
2013 (segue em anexo balancete Analítico Contábil Simpliﬁcado mês de Janeiro de 2014, pág. 03). (ANEXO 03)
Segunda Parte R$ 856.732,13, diferença entre a base de
dados da Procuradoria Geral e Secretaria de Finanças.
Durante o exercício de 2014 a Secretaria Municipal de Finanças enviou a Procuradoria Geral à importância de R$
4.561.346,28 através da conta contábil n°. 351120100019
- Repasse Procuradoria Geral, e procedeu com o cancelamento de R$ 856.732,13, dessa forma o valor que supostamente foi repassado foi de R$3.704.614,15, (segue em
anexo balancete Analítico Contábil Simpliﬁcado anual de
2014, pág. 06), a Procuradoria Geral por sua vez registrou o recebimento de R$4.561.346,28 através da conta contábil n°. 451120100018 - Repasse Sec. de Finanças
(segue em anexo balancete Analítico Contábil Simpliﬁcado anual de 2014, pág. 07). (ANEXO 03)
Porém, a Procuradoria Geral não realizou o cancelamen-

to de R$856.732,13 realizado pela Secretaria de Finanças, pois o valor foi efetivamente repassado para mesma, o que ocorreu foi que a Secretaria de Finanças realizou o cancelamento baseado em um desbloqueio judicial realizado em suas contas bancarias o que gerou
equivocadamente tal lançamento.
Terceira Parte R$ 400.488,50, diferença entre a base de
dados da Secretaria de Educação e Procuradoria Geral.
Durante o exercício de 2014, a Procuradoria Geral enviou
a Secretaria de Educação à importância de R$400.488,50
através da conta contábil n°. 451120100021 - Repasse
Recebido Secretaria de Educação, (segue em anexo balancete Analítico Contábil Simpliﬁcado anual de 2014,
pág. 05), a Secretaria de Educação por sua vez registrou
o recebimento de R$ 400.488,50 através da conta contábil n°. 351120100019 - Repasse Procuradoria Geral, e
por sua vez equivocadamente registrou o cancelamento do mesmo valor (seque em anexo balancete Analítico Contábil Simpliﬁcado anual de 2014, pág. 06). (ANEXO 03)
Porém, a Procuradoria Geral não realizou o cancelamento de R$400.488,50 realizado pela Secretaria de Educação, pois o valor foi efetivamente repassado para mesma, o que ocorreu foi que a Secretaria de Educação realizou o cancelamento baseado em um desbloqueio judicial realizado em suas contas bancarias o que gerou
equivocadamente tal lançamento.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS: Inicialmente, destaca-se
que a defesa apresentada encontra-se acompanhada de
documentação complementar, contendo balancete analítico contábil simpliﬁcado das seguintes Unidades Gestoras: Secretaria de Educação; Secretaria de Finanças;
Procuradoria Geral; Fundo de Saúde; Prefeitura; e o dewww.tce.es.gov.br

monstrativo consolidado (ﬂs. 235-242).
Defende-se que a divergência identiﬁcada entre o total
de transferências recebidas e concedidas no Balanço Financeiro consolidado decorreria de omissões ou erros
em registros contábeis ao longo do exercício. Dessa forma, com relação às omissões ou erros em registros contábeis, importante registrar considerações acerca dos
procedimentos adotados.
As operações descrevem equívocos em registros de
transferências de recursos, no total de R$ 1.504.824,84,
envolvendo: primeira operação de R$ 247.604,21; segunda operação de R$ 856.732,13; e, terceira operação
de R$ 400.488,50. Os montantes somados extrapolam o
valor questionado pelo indicativo de irregularidade proposto pelo item 5.1.1 do RT 53/2016, no montante de R$
1.004.825,91.
Lançamentos contendo omissões e erros em registros
contábeis devem ser retiﬁcados, com base em lançamentos de estorno, transferência ou complementação.
Observa-se que não foram adotados tais procedimentos
para a retiﬁcação dos lançamentos por parte das Unidades Gestoras da Prefeitura de São Mateus. Nesse sentido, orienta a 7ª edição do MCASP:
A ﬁm de facilitar a compreensão e a comparação das
DCASP com as de outras entidades, sugere-se que as notas explicativas sejam apresentadas na seguinte ordem:
(...)
d. Outras informações relevantes, por exemplo:
iv. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e devem conter informações complementares àquelas não suﬁcientemente evidenciadas. VeSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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riﬁca-se que o Balanço Financeiro consolidado (BALFIN)
não apresenta esclarecimentos evidenciando os motivos
das distorções identiﬁcadas entre os registros de transferências recebidas e concedidas.
Diante do exposto, depreende-se que os argumentos
trazidos aos autos pelo Gestor não foram suﬁcientes para o afastamento do indicativo de irregularidade proposto pelo item 5.1.1 do RT 53/2016, motivo pelo qual se sugere pela sua manutenção.
Nos termos da Manifestção Técnica 82/2018:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor nesta fase processual, entendemos que
não merece prosperar tal argumentação. Explica-se.
Nos termos do RT 53/2016, veriﬁcou-se que o Balanço
Financeiro Consolidado encaminhado – BALFIN apresentava uma diferença de R$ 1.004.825,91 (um milhão quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e um
centavos) entre o total de transferências ﬁnanceiras recebidas (R$ 214.913.739,36) e o total das transferências
concedidas (R$ 213.908.913,45).
Em sua defesa, o gestor reiterou, inicialmente, os argumentos arvorados na defesa inicial (origem da diferença), bem como indicou que tais valores somados às
transferências concedidas e às recebidas reduziriam a divergência para o montante de R$ 4.790,51 (quatro mil
setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos).
Pois bem.
Compulsando o processo TC 4.388/2016, que trata da
Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder Executivo do município de São Mateus – exercício ﬁnanceiro de
2015 observa-se a seguinte evidenciação no Balanço Fi-

nanceiro:
Da análise do quadro anterior depreende-se que no exercício de 2015 também houve divergência entre as transferências concedidas e as recebidas (R$162.216.146,88 e
R$ 162.228.787,60 respectivamente).
Ademais, as explicações apresentadas pelo gestor não
eliminaram a distorção identiﬁcada na peça inicial, ao
contrário, só reforçaram a existência de controles frágeis
ao se tentar afastar a irregularidade apontando uma divergência menor do que a anterior.
Assim, em face do todo exposto e, considerando que ainda persiste a divergência apontada na peça inicial; considerando que no exercício seguinte novamente se observou tal problema; vimos não acatar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção
do indicativo de irregularidade apontado no item 5.1.1
do RT 53/2016 e 3.3 da ITC 91/2017.
Nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
091/2017:
3.6 – DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS E TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS NA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Item
6.1.3 do RT 53/2016)
Base Normativa: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC 1.133/2008; e artigo 50, inciso III, da Lei Complementar Federal 101/2000
(LRF).
Conforme relatado pelo RT 53/2016 (ﬂ. 93-94):
Preliminarmente é importante tecer que de acordo com
estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público,
as transações intragovernamentais, ou seja, operações
www.tce.es.gov.br

entre unidades da mesma esfera de governo, deverão
ser excluídas dos saldos quando ocorrer a consolidação
contábil, conforme normatizado no PCASP aprovado pela Portaria STN nº 437/2012, 5ª edição.
Porém, observa-se que as transferências intragovernamentais não foram excluídas da consolidação da Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de São Mateus apresentando o demonstrativo sob
exame uma diferença de R$ 18.923.658,63 entre o total de transferências intragovernamentais recebidas (R$
239.881.685,06) e transferências intragovernamentais
concedidas (R$ 220.958.026,43) quando obrigatoriamente devem ser iguais.
Dessa forma, veriﬁca-se indícios de descumprimento ao
artigo 50 inciso III da LRF quanto a consolidação das contas públicas, carecendo de esclarecimentos.
Neste sentido, sugere-se citar o responsável.
JUSTIFICATIVAS DE DEFESA (ﬂs. 156-160):
DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS E TRASNFERÊNCIAS
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS NA DEMOSNTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Divergência entre o total das transferências intragovernamentais recebidas e transferências intragovernamentais concedidas quando o obrigatoriamente deve ser
igual;
Ao analisarmos a diferença de R$ 18.923.658,63 a faremos em duas partes;
A Primeira de R$ 1.004.825,91, devidamente explicada
no item 5.1.1.
A Segunda de R$ 17.887.107,88, refere-se à inscrição PaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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trimonial de créditos tributários, proveniente do cancelamento feito na base de dados da prefeitura. A inscrição
Patrimonial da Divida Ativa na base de dados da Secretaria de Finanças, unidade responsável pelo recebimento de receitas, seu lançamento seguiu a seguinte classiﬁcação contábil,
Já o lançamento Patrimonial de cancelamento realizado
na base de dados da Prefeitura Municipal de São Mateus
- ES, seguiu a seguinte classiﬁcação contábil,
Como se observa nos quadros acima existe uma diferença de R$ 3.000,00, em relação aos valores lançados na
conta contábil n°. 451220299000 - Outras Transf. Não
Financeiras Rec. Independentes de Execução Orçamentaria e a conta contábil n°. 361710501000 - Divida Ativa Tributaria-Cancelamento-Principal, tal diferença foi
gerada em consequência a uma falha humana, pois ao
transcrever o valor de R$ 17.887.107,88, da divida ativa cancelada da Prefeitura para a inscrição no valor de
R$17.884.107,88.
Vale esclarecer que embora a inscrição inicial tenha ocorrido pra que o total cancelado fosse o mesmo inscrito, no
decorrer do processo de inscrição, foi corrigido uma diferença entre o setor Contábil e o setor de Tributação, como base nos levantamentos realizados pelo setor Tributário foram realizados os seguintes registros contábeis;

Divida Ativa Demais Tributos R$ 7.595.449,41
Total Divida Ativa R$ 18.610.906,64.
Gerando assim uma diferença de R$ 726.798,76, buscando corrigir um equivoco de lançamentos no ano de 2014,
a Base de dados da Prefeitura começou o ano lançando
do valor original do balanço de 2013, que foi cancelado
uma vez que a arrecadação passa a ser de responsabilidade da Secretaria de Finanças. Ao realizar a inscrição
dos saldos iniciais na Secretaria de Finanças foram feitos
inicialmente dois lançamentos;
Primeiro lançamento de R$ 17.887.107,88, conta contábil Créditos Não Previdenciários Inscritos, (nesse momento ocorreu o erro em transcrever o saldo de cancelamento).
Segundo Lançamento R$ 1.000.000,00 conta contábil Divida Ativa do IPTU.
Totalizando R$ 18.887.107,88, valor esse também equivocado, no que se refere ao montante correto e a classiﬁcação contábil. Em relação à diferença do valor do relatório do setor de tributação de R$ 18.610.906,64 e valor lançado na contabilidade de R$ 18.887.107,88, o que
gerou uma diferença de R$ 276.201,24, foi feito um cancelamento na conta contábil de Créditos Não Previdenciários Inscritos.’

Divida Ativa Sobre IPTU R$ 5.870.351,54

Dessa forma, a conta contábil de Créditos Não Previdenciários Inscritos, apresenta um saldo equivocado de inscrição de R$ 17.610.906,64, gerando assim um excedente de R$ 10.015.457,23, buscando corrigir tal equivoco
foi feito o cancelamento desse valor, trazendo a conta
pra o seu saldo real de R$ 7.595.449,41, em conformidade com o relatório representado pelo setor tributário.

Divida Ativa Sobre ISSQN R$ 5.145.105,69

Em relação à conta contábil Divida Ativa do IPTU, que ini-

Movimentação da Divida Ativa.
Ao ﬁnalizar o balanço de 2013 foi apresentado um saldo
na conta de dívida ativa de R$ 17.884.107,88, tal valor
não estava de acordo com o relatório apresentado pelo
setor de tributação que apresentou os seguintes valores;
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cialmente recebeu um lançamento de R$ 1.000.000,00,
foi feito a inscrição de mais R$4.870.351,54, totalizando
R$ 5.870.351,54, em conformidade com o relatório apresentado pelo setor tributário.
Em relação à conta contábil Divida Ativa Sobre ISSQN foi
feito o lançamento de R$ 5.145.105,69, em conformidade com o relatório apresentado pelo setor tributário.
A Terceira Parte R$ 31.724,84 refere se à inscrição a debito na conta contábil n°. 113810900000 - Créditos a Receber Por Desembolso de Salario Maternidade Pago, e
inscrição a credito na conta contábil n°. 451120200001
- Recebimento de Saldo Inicial, tal lançamento foi realizado para compensação já que o mesmo deveria ter sido cancelamento na base de dados da Prefeitura, porem
por uma falha humana o mesmo só foi inscrito na base
de dados da Secretaria de Finanças que e a unidade responsável por realizar os pagamentos. (ANEXO 05)
Buscando sanarmos parte do item em questão estamos
procedendo com o devido cancelamento na base de dados da Prefeitura.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS: Inicialmente, veriﬁca-se
que a defesa apresentou documentação complementar em conjunto com as razões de justiﬁcativa, contendo dois relatórios de variações patrimoniais da Prefeitura Municipal de São Mateus, referentes ao exercício de
2014 (ﬂs. 252-266).
Com relação ao primeiro relatório de variações patrimoniais apresentado, observa-se que possui exata correspondência com as variações patrimoniais aumentativas
e diminutivas (Classes 3 e 4 do PCASP) apresentadas pelo balancete contábil de veriﬁcação (BALVER), conforme
encaminhado na remessa de PCA/2014.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Com relação ao segundo relatório de variações patrimoniais apresentado, não foi possível identiﬁcar sua origem
ou associá-lo à Unidade Gestora, gerando dúvida em relação ao primeiro relatório apresentado, pois possuem
cabeçalhos semelhantes, referindo-se apenas à Prefeitura Municipal de São Mateus.

Especiﬁcamente acerca da retiﬁcação de registros, destaca-se orientação emanada pela 7ª edição do Manual
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, onde resta consignada a utilização da conta de Ajustes de
Exercícios Anteriores para a retiﬁcação de erro imputável
a exercício anterior:

Defende-se da divergência entre o total de transferências intragovernamentais recebidas e concedidas no Demonstrativo de Variações Patrimoniais com base na descrição de erros ou omissões em registros contábeis, possuindo relação com os esclarecimentos apresentados no
item 3.3 da presente Instrução Técnica.

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os
efeitos da mudança de critério contábil ou da retiﬁcação
de erro imputável a exercício anterior que não possam
ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Dessa forma, a defesa busca justiﬁcar-se da divergência
identiﬁcada de R$18.923.658,63, dividindo-o com base
em três valores, R$ 1.004.825,91, R$17.887.107,88 e R$
31.724,84.
Em relação ao valor de R$ 1.004.825,91, justiﬁca-se com
base nos argumentos apresentado no item 3.3 da presente Instrução, onde resta consignada sugestão pela
manutenção do indicativo de irregularidade proposto
pelo item 5.1.1 do RT 53/2016, em função da insuﬁciência de argumentos apresentados pelo responsável.
Em relação ao valor de R$ 17.887.107,88, a defesa descreve a existência de erros no registro patrimonial da
inscrição créditos tributários. Em um primeiro momento, alega erro no registro da transferência da responsabilidade pelo crédito para a Secretaria de Finanças. Posteriormente, descreve-se erro no registro do saldo em dívida ativa do exercício de 2013, motivo que justiﬁcaria a
retiﬁcação dos registros com base em lançamentos no
exercício de 2014, descrevendo-se erros adicionais nos
lançamentos de retiﬁcação.

Finalmente, em relação ao valor de R$ 31.724,84, defende-se com base na ausência de registro correspondente por parte da Prefeitura Municipal na transferência de
créditos a receber para a Secretaria de Finanças.
Conforme descrito no item 3.3 da presente Instrução
Técnica, entende-se que lançamentos contendo omissões e erros em registros contábeis devem ser retiﬁcados, com base em lançamentos de estorno, transferência ou complementação.
Observa-se que não foram adotados procedimentos para retiﬁcação dos lançamentos por parte das Unidades
Gestoras da Prefeitura de São Mateus. Nesse sentido,
orienta a 7ª edição do MCASP:
A ﬁm de facilitar a compreensão e a comparação das
DCASP com as de outras entidades, sugere-se que as notas explicativas sejam apresentadas na seguinte ordem:
(...)
d. Outras informações relevantes, por exemplo:
(...)
iv. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro.
www.tce.es.gov.br

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e devem conter informações complementares àquelas não suﬁcientemente evidenciadas.
Veriﬁca-se que o Demonstrativo consolidado de Variações Patrimoniais (DEMVAP) não possui esclarecimento em relação à ausência de retiﬁcações de lançamentos
evidenciando o motivo das diferenças entre os registros
de transferências intergovenamentais recebidas e concedidas.
Diante do exposto, depreende-se que os argumentos
trazidos aos autos pelo Gestor não foram suﬁcientes para o afastamento do indicativo de irregularidade proposto pelo item 6.1.3 do RT 53/2016, motivo pelo qual se sugere pela sua manutenção.
Nos termos da Manifestação Técnica 82/2018:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor nesta fase processual, entendemos que
não merece prosperar tal argumentação. Explica-se.
Nos termos do RT 53/2016, observou-se que as transferências intragovernamentais não foram excluídas da
consolidação da Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de São Mateus apresentando-se tal
demonstrativo uma diferença de R$ 18.923.658,63 entre
o total de transferências intragovernamentais recebidas
(R$ 239.881.685,06) e transferências intragovernamentais concedidas (R$ 220.958.026,43) quando obrigatoriamente devem ser iguais.
Em sua defesa, o gestor reiterou, inicialmente, os argumentos arvorados na defesa inicial (origem da diferença), bem como indicou que tais valores somados às
transferências intragovernamentais concedidas e às reSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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cebidas reduziriam a divergência para o montante de R$
12.640,72 (doze mil seiscentos e quarenta reais e setenta
e dois centavos) no exercício ﬁnanceiro seguinte – 2015.
Pois bem.
Conforme alegado pelo próprio gestor, a divergência
apontada na peça inicial perpetuou-se no exercício ﬁnanceiro seguinte de 2015.
Além de não eliminar a distorção identiﬁcada, os argumentos do gestor só reforçaram a existência de controles frágeis ao se tentar afastar a irregularidade apontando uma divergência menor do que a anterior.
Assim, em face do todo exposto e, considerando que ainda persiste a divergência apontada na peça inicial; considerando que no exercício seguinte novamente se observou tal problema; vimos não acatar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção
do indicativo de irregularidade apontado no item 6.1.3
do RT 53/2016 e 3.6 da ITC 91/2017.
Nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
091/2017:
3.7 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (Item 9.1.1
do RT 53/2016)

Mateus (RELGES.pdf) demonstra um montante de R$
6.925.164,24 de pagamentos efetuados à Câmara Municipal de São Mateus em 2014, contabilizado na conta
351120100001 – Duodécimo Câmara Municipal.
Ressalva-se que não consta no relatório de gestão apresentado e também não consta em notas explicativas as
demonstrações contábeis menção de recebimento pelo Poder Executivo Municipal de devolução de duodécimos transferidos à Câmara Municipal de São Mateus em
2014. Portanto, o gestor deve apresentar esclarecimentos sobre o repasse de R$ 4.947,33 acima do valor máximo permitido para transferência ao Poder Legislativo.
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar justiﬁcativas sobre o indicativo de irregularidade
apontada em análise.
JUSTIFICATIVAS DE DEFESA (ﬂs. 161-162):
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (ITEM 9.1.1)
Em analise ao termo de citação 01195/2016-8 onde supostamente foi veriﬁcado que a Prefeitura Municipal de
São Mateus-ES, realizou a transferência de repasse no valor total de R$ 6.925.164,24 excedendo em R$ 4.947,33
no valor máximo permitido de R$ 6.920.216,91.

Da análise da tabela 19 acima, observa-se que foi descumprido o limite imposto pela Constituição Federal,
tendo em vista o repasse de R$ 4.947,33 acima do valor máximo permitido para transferência ao Poder Legislativo.

Vale esclarecer que durante o exercício de 2014, foi observado que poderia existir tal diferença, visto que as
contas ainda não estavam fechadas, dessa forma a Câmara Municipal de São Mateus - ES realizou no mês de
dezembro de 2014 a devolução para a conta bancaria
n°. 5-503.156 Banestes Conta Movimento, da Secretaria
Municipal de Finanças o valor de R$ 129.882,97, baseando-se no principio da prudência.

Veriﬁca-se que o relatório de gestão do município de São

Parágrafo único. O Princípio da Prudência pressupõe o

Base Normativa: Art. 29-A, inc. II, da CRFB/88.
Conforme relatado pelo RT 53/2016 (ﬂ. 107-108):
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emprego de certo grau de precaução no exercício dos
julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que ativos e receitas
não sejam superestimados e que passivos e despesas
não sejam subestimados, atribuindo maior conﬁabilidade ao processo de mensuração e apresentação do patrimônio.
Com base na devolução realizada pela Câmara Municipal
de São Mateus - ES, no valor de R$ 129.882,97, o valor de
repasse a mesma a titulo de Duodécimo foi na ordem de
R$ 6.795.281,27, ﬁcando assim abaixo do limite máximo
permitido. (ANEXO 06)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS: Inicialmente, veriﬁca-se
que a defesa apresentou documentação complementar
em conjunto com as razões de justiﬁcativa, contendo balancete analítico contábil simpliﬁcado da Câmara Municipal e da Secretaria Municipal de Fazenda (ﬂs. 268-278).
Segundo manifestação da defesa, a Administração identiﬁcou, durante o exercício de 2014, existência de transferência de recursos ao Poder Legislativo acima do limite
constitucional, motivo que justiﬁcou a devolução de recursos por parte da Câmara no valor de R$ 129.882,97.
No que pese a devolução de recursos ﬁnanceiros pelo
Poder Legislativo municipal ao Poder Executivo municipal, conforme demonstrado pela defesa, ressalte-se que
a devolução de duodécimos ora examinada não tem o
condão de afastar a incidência da irregularidade apurada
pelo descumprimento de preceito constitucional.
Neste sentido manifesta-se o Ministério Público de Contas, através da MMPC 534/2015, no julgamento das contas de governo da Prefeitura de Santa Tereza, entendimento devidamente acompanhado pelo Parecer Prévio
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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5/2016, Processo TC 2.804/2014, conforme transcrição
abaixo:
Após análise das justiﬁcativas e documentos apresentados pelo responsável, a 4ª Secretaria de Controle Externo “considerando que houve signiﬁcativa devolução de
recursos por parte do Legislativo; considerando que já
foram as partes cientiﬁcadas da impossibilidade de se
repassar recursos outros que não o duodécimo constitucional; considerando que não houve prejuízo ao erário”, opinou pelo afastamento da irregularidade em
apreço, conforme Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº
291/2015.
É cediço que o repasse de duodécimos ao Legislativo
Municipal deverá ser feito até o dia vinte de cada mês,
sendo o seu valor calculado em percentuais, relativos ao
somatório da receita tributária e das transferências previstas no artigo 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. Seu
descumprimento, no âmbito dessa Corte de Contas, enseja a emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas, nos termos do art. 80, III, da LC nº
621/13.
No entanto, restou observada a devolução, pelo Poder
Legislativo, dos recursos repassados indevidamente, fato que não tem o condão de afastar a incidência da irregularidade apurada, como defendido pela Unidade Técnica, mas apenas de atenuar as consequências do ato,
não conduzindo, portanto, à rejeição das contas; mas,
ressalta-se, deve ser objeto de ressalva, nos exatos termos legais. (grifei e negritei)
Diante das justiﬁcativas e documentações apresentadas,
ainda que a Câmara Municipal de São Mateus tenha devolvido o montante repassado acima do limite constitu-

cional pelo Poder Executivo, justiﬁcando atenuação das
consequências do ato, sugere-se pela manutenção do indicativo de irregularidade proposto pelo item 9.1.1 do
RT 53/2016, em função de ofensa ao comando constitucional.
Nos termos da Manifestação Técnica 82/2018:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor nesta fase processual, entendemos que
não merece prosperar tal argumentação. Explica-se.
Nos termos do RT 53/2016, observou-se que o Chefe do
Poder Executivo do município de São Mateus repassou
duodécimos ao Poder Legislativo em montante superior
ao permitido pela Constituição Federal.
Em sua defesa, o gestor alegou, inicialmente, que a base de cálculo utilizada pelo Tribunal de Contas continha
estava errada. Nesse sentido, ao se computar as receitas
não consideradas pela área técnica o valor limite para repasse ao Legislativo passaria para R$ 6.924.380,68 (seis
milhões novecentos e vinte e quatro mil trezentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).
Assim e, considerando que o valor repassado atingiu R$
6.925.164,24 (seis milhões novecentos e vinte e cinco
mil cento e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), o montante repassado a maior seria de R$ 783,56
(setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).
Por ﬁm, o gestor invocou o princípio da proporcionalidade, razoabilidade e insigniﬁcância para mitigar a irregularidade.
Pois bem.
www.tce.es.gov.br

Primeiramente temos que reconhecer que as receitas
não computadas no cálculo da base para as transferências ao Poder Legislativo são pertinentes. Contudo, a não
computação destas receitas se deveu ao fato de que a
classiﬁcação contábil apresentada junto com as contas
do gestor não permitiu a identiﬁcação de tais receitas.
Dito isto e, considerando que mesmo assim ainda houve infringência ao comando constitucional, resta veriﬁcar os demais argumentos arvorados pela defesa.
No que tange ao principio da insigniﬁcância, nos posicionamos em consonância com o Ministério Público de
Contas. O fato de o valor extrapolado ser de baixa monta não elide a transgressão cometida. Já em relação à
proporcionalidade e a razoabilidade, estes são critérios
que o julgador ﬁrmando juízo próprio deverá considerar
quando da análise do mérito.
Face o todo exposto e, considerando que o repasse a
maior é uma situação fática reconhecida pelo próprio
gestor; considerando que a Constituição Federal proíbe
repasses a maior; vimos não acatar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção
do indicativo de irregularidade apontado no item 9.1.1
do RT 53/2016 e 3.7da ITC 91/2017.
Vale ressaltar que no memorial de defesa apresentado
pelo gestor consta uma preliminar de preclusão administrativa para a realização do julgamento das contas do
defendente.
Tal alegação tem como fato gerador a informação contida no RT 053/2016 de que o prazo para julgamento das
contas em apreço vencera em 17/08/2017.
A respeito da questão ora apreciada sustento que o parecer técnico-jurídico sobre as contas anuais dos chefes
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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de governo constitui peça opinativa, compulsória, contrapeso ao julgamento político e deﬁnitivo a cargo do Poder Legislativo, e é condição indispensável para que a Câmara exerça a sua competência julgadora, como se depreende do disposto no § 2º do artigo 31 da Constituição da República, sem olvidar que o parecer revela-se
imprescindível para a aferição do próprio resultado da
deliberação legislativa, haja vista o quórum qualiﬁcado a
ser observado pelo legislativo municipal.
Acrescento que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos
autos da ADI 261, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou a compreensão de que é intangível o sistema de julgamento político dos Chefes do Executivo pelo Poder Legislativo, com o necessário auxílio dos Tribunais de Contas.
A respeito da questão ora apreciada, vale ressaltar que
Colegiado do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao examinar os autos de 697373, consolidou tal entendimento.
Não obstante, outro aspecto a ser considerado é que o
interesse pelo julgamento das contas anuais não pode
ser perscrutado apenas sob o enfoque delineado pelos
princípios da eﬁciência e da razoável duração do processo. Por tratar-se de direito de toda a coletividade e não
apenas do prestador, o julgamento de contas extrapola a
dimensão individual do gestor. Aﬁnal, o povo, fonte primária do poder e dos recursos públicos, tem o direito de
ser informado, a qualquer tempo, sobre a gestão pública
conﬁada ao representante escolhido para essa função,
sobretudo considerando-se que os agentes políticos podem exercer vários mandatos eletivos.
Ademais, o TCE-ES tem tomando atitudes que impactam
diretamente na otimização dos prazos processuais, haja

vista a instrução prioritária de processos de contas bem
como, a revisão das regras regimentais que viabilizam a
realização das sustentações orais, dentre outras.
Portanto, ultrapassadas as fases regimentais e ante a farta fundamentação acima, vê-se que não há como negligenciar as referidas irregularidades.

Constituição Federal do Brasil (Item 3.1 da ITC 091/2017
e 4.1.3 do RT 53/2016)
Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII, da Constituição
da República; art. 5º, § 4º, Lei Responsabilidade Fiscal;
artigos 7º e 42 da Lei Federal 4.320/1964; e art. 5º da Lei
Municipal 1.330/2014 – LOA.

Neste contexto vale salientar a gravidade da irregularidade tipiﬁcada no item 3.1 – onde constata que a limitação
para abertura de créditos adicionais suplementares não
foi respeitada em descumprimento ao artigo Art. 167, incisos V e VII, da Constituição da República; art. 5º, § 4º,
Lei Responsabilidade Fiscal; artigos 7º e 42 da Lei Federal
4.320/1964; e art. 5º da Lei Municipal 1.330/2014 – LOA.

1.2 – Diferença entre os totais de Transferências Recebidas e Transferências Concedidas no Balanço Financeiro Consolidado (Item 3.3 da ITC 091/2017 e 5.1.1 do RT
53/2016)

Por conseguinte, ratiﬁco o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir as fundamentações exaradas
na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 091/2017 e na Manifestação Técnica 82/2018.

1.3 – Diferença entre os totais de Transferências Intragovernamentais Recebidas e Transferências Intragovernamentais Concedidas na Demonstração das Variações
Patrimoniais (Item 3.6 da ITC 091/2017 e 6.1.3 do RT
53/2016)

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando com o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luiz Henrique
Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à
sua consideração.

Base Normativa: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC 1.133/2008; e artigo 50, inciso III, da Lei Complementar Federal 101/2000
(LRF).

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

Base Normativa: Art. 29-A, inc. II, da CRFB/88.

1. Que sejam mantidas as seguintes irregularidades:
1.1 – Abertura de Créditos Adicionais em inobservância
ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e na
www.tce.es.gov.br

Base Normativa: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC 1.133/2008; e artigo 50, inciso III, da LC 101/2000 (LRF).

1.4 – Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima do limite constitucional (Item 3.7 da ITC 091/2017 e
9.1.1 do RT 53/2016)
2. Pela emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de São Mateus, recomendando a REJEIÇÃO
das contas do Sr. Amadeu Boroto, Prefeito Municipal,
nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012; e do art. 132, inciso III, do Regimento Interno
(Resolução TC 261/2013).
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

terações posteriores.

Relator

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2014, a análise consignada teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da
Instrução Normativa TC 28/2013.

VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Com o propósito de me inteirar de forma mais completa
sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi vista em sessão da Primeira Câmara, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de São Mateus, sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto, referente ao exercício
de 2014.
No Relatório Técnico 00053/2016-1 a área técnica
apontou indícios de irregularidades, originando na Instrução Técnica Inicial - ITI 00284/2016-1 para a citação do responsável, posteriormente substituída pela ITI
00669/2016-7 com a propositura de citação e notiﬁcação
do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 01195/20176-8 e Termo de Notiﬁcação 01635/2016-1, o responsável encaminhou os documentos e justiﬁcativas, as quais foram devidamente analisadas pela então Secretaria de Controle
Externo de Contas - SecexContas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00091/2017-3, concluindo nos seguintes termos:
– CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus, exercício ﬁnanceiro de 2014,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e al-

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, conclui-se que, dos apontamentos propostos pelo RT 53/2016, permanecem as irregularidades
constantes dos itens 4.1.3, 5.1.1, 6.1.1, 6.1.3 e 9.1.1, correspondentes aos itens 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
§1º, IV da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando pela emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de São Mateus, recomendando pela REJEIÇÃO das
contas do Sr. Amadeu Boroto, Prefeito Municipal, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012;
e do art. 132, inciso III, do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013), sobretudo em função de ofensa a dispositivos legais e constitucionais na movimentação de créditos orçamentários (item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
05410/2017-1 e manifestou-se de acordo com a área técnica.
Por ocasião da defesa oral, ocorrida em 01ª Sessão Plenária realizada em 30/01/2018, que foram juntadas notas
taquigráﬁcas (00022/2018-1) e material referente a documentos da defesa (Petição Intercorrente 02205/2017-8).
www.tce.es.gov.br

Através da Manifestação Técnica 00082/2018-2, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
- NCE analisou a documentação encampada na defesa
oral e manteve a sugestão de Parecer pela Rejeição das
Contas, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através da Parecer 00736/2018-1, concluindo nos seguintes termos:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Face ao todo exposto nesta Manifestação Técnica, vimos
propor a adoção das seguintes medidas:
Que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado nos item 6.1.1 do RT 53/2016 (item 3.4 da ITC
91/2017);
Que sejam mantidos os indicativos de irregularidade
apontados nos itens 4.1.3, 5.1.1, 6.1.3 e 9.1.1 do RT
53/2016 (itens 3.1, 3.3, 3.6 e 3.7 da ITC 91/2017, respectivamente);
Que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se
ao Poder Legislativo municipal a REJEIÇÃO das contas do
Chefe do Poder Executivo Municipal de São Mateus, referente ao exercício de 2014, sob responsabilidade do
Senhor AMADEU BOROTO, na forma do art. 80, inciso
III, da LC n.º 621/2012 c/c art. 71, inciso III, da Constituição Estadual.
II

FUNDAMENTAÇÃO:

Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
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
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
II.1

PARECER PRÉVIO - CONCEITO

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

titucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o parecer
é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016,
informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte ﬁnal do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
www.tce.es.gov.br

Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração ﬁnanceira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação deﬁnitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão ﬁscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ﬁcarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer préSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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vio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do
Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança –
ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do
Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das ﬁnanças da unidade federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos

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. Portanwww.tce.es.gov.br

to, tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução deﬁne em seu art. 3º,
“c”, III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCEES para avaliação da gestão
política do chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a
efeito pelo Poder Legislativo.
O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enﬁm, nos balanços gerais, deﬁnidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a ﬁscalização ﬁnanceira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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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 00053/2016-1

A Prestação de Contas Anual reﬂete a atuação do chefe
do Poder Executivo municipal, no exercício das funções
políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, em respeito aos programas,
projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos
de planejamento aprovados pelo Legislativo municipal,
quais sejam: o Plano Plurianual de Investimento, 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
CUMPRIMENTO DE PRAZO
Veriﬁca-se às ﬂs. 32 do Proc. TC 6.163/2015, Ofício OF/
PMSM/SMF/CMCG nº 18/2015, protocolado sob o nº
51672/2015-7, em 10/03/2015 pela Srª Michelle Hoﬀman Cremasco, Coordenadora Municipal da Contadoria Geral da Prefeitura de São Mateus, no qual .a coordenadora solicita prorrogação de prazo, por mais 15
dias, para encaminhamento a este Tribunal de Contas,
da Prestação de Contas Anual, cujo prazo se encerra em
31/03/2015.
No entanto, o pedido de dilação de prazo requerido no
ofício supra citado foi indeferido pelo Relator Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, conforme comunicado proferido na 8ª Sessão Plenária realizada em 24/03/015, reduzido a termo e anexado às ﬂs. 20 dos presentes autos.
Em descumprimento as disposições contidas no artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Espírito Santo – RITCES e na Instrução Normativa TC
28/2013, o Sr. Amadeu Boroto, Prefeito municipal de São
Mateus em exercício, não encaminhou até 30/03/2015,
a sua Prestação de Contas Anual –relativa ao exercício
ﬁnanceiro de 2014, o que motivou a elaboração da ITI
897/2015 e do Termo de Notiﬁcação nº 1313/2015, anexados às ﬂs. 01 e 04 do Proc. TC 6.163/2015, respectivawww.tce.es.gov.br

mente.
Conforme consta no Termo de Notiﬁcação nº 1313/2015,
datado de 16/06/2015, o Sr. Amadeu Boroto, Prefeito Municipal de São Mateus foi notiﬁcado da Decisão
Monocrática Preliminar DECM – 865/2015, para que no
prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhasse a
Corte de Contas deste Tribunal de Contas a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura de São Mateus, indicada na
ITI 897/2015.
Observa-se às ﬂs.10/11/12 do Proc. TC 6.163/2015,
expediente protocolado sob o nº 58224/2015-1 de
06/07/2014, pelo Prefeito de São Mateus, solicitando ao
Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que fosse renovado o prazo de envio da Prestação de
Contas Anual de 2014, por mais 30 (trinta dias), ou outro prazo que tenha como razoável.
Manuseando os presentes autos, constata-se às ﬂs.
07/08 Comunicação Plenária realizada na 23ª Sessão Ordinária, em 14/07/2015, na qual o Conselheiro Relator
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, trouxe para aquiescência do Plenário deste Tribunal de Contas, a concessão
de 30 (trinta) dias de prazo para o envio da documentação faltante quanto ao município de São Mateus e quanto ao município de Vila Velha, a prorrogação até o dia
31/07/2015 para envio da prestação de contas relativa
ao mês de janeiro de 2015 e até o dia 14/08/2015 para encaminhamento da relativa ao mês de fevereiro de
2015, na forma de seus respectivos requerimentos.
Destaca-se que por intermédio da Lista de Protocolos relativos aos pedidos de prorrogação de prazo para envio
das prestações de contas, às ﬂs. 09 do presente processo, veriﬁcou-se relacionado o Proc. 6.163/2015, sob Protocolo 58224/2015-1, referente a Prestação de Contas
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Anual 2014 da Prefeitura de São Mateus.

prefeito municipal e pelo contabilista responsável.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Observou-se por meio de despacho da Secretaria das
Sessões, às ﬂs. 16 dos presentes autos, que o prazo para
apresentação de justiﬁcativas do Sr. Amadeu Boroto, referente ao Proc. TC 6.163/2015 (PCA-2014) encerrou-se
em 14/08/2015.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

No que tange às receitas, veriﬁca-se que houve uma previsão original de R$ 274.718.000,00 (duzentos e setenta
e quatro milhões, setecentos e dezoito mil reais) e uma
arrecadação de R$ 298.943.751,66 (duzentos e noventa
e oito milhões, novecentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos)
equivalendo a 108,82% da receita prevista, conforme demonstrado na tabela abaixo:

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
por meio do Ofício PMSM/SMF/CMCG nº 063/2015,
protocolado sob o nº 60813/2015-4 em 17 de agosto de
2015, anexado às ﬂs.39 /94 do processo sob exame.
Ressalva-se que a Prestação de Contas foi encaminhada
para exame deste Tribunal de Contas, expirado o prazo
concedido na prorrogação pelo Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, ou seja, após 14/08/2015,
conforme observou-se às ﬂs. 07/08 dos presentes autos.
Desta forma, veriﬁca-se o descumprindo de prazo de encaminhamento da Prestação de Contas Anual/2014, não
atendendo integralmente os termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, e
art. 56, inc. XXII da Lei Orgânica do Município, não observando, portanto, o prazo regimental.
Tendo em vista o art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES
o prazo de até 24 meses para emissão de Parecer Prévio
começa a contar do completo recebimento da documentação, ou seja, a partir de 17/08/2017.
Desta forma o prazo para emissão do Parecer Prévio sobre as contas objeto de apreciação nos presentes autos
encerra-se em 17/08/2017.
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os principais demonstrativos contábeis
encaminhados foram assinados eletronicamente pelo

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 1.242/2013, elaborada nos termos do § 2º, do .artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município de
São Mateus, para o exercício de 2014, dispôs sobre a elaboração da lei orçamentária anual, deﬁnindo os programas prioritários de governo e estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas ﬁscais a serem observados na execução orçamentária daquele exercício.
A meta estabelecida na LDO para Resultados Primário
e Nominal foi, respectivamente, de R$ 3.156.560,00 e
de R$ -4.831.111,00. Conforme Relatório Resumido da
Execução Orçamentária encaminhado pelo município
as metas foram atingidas haja vista o resultado de R$
4.183.177,31 e de R$ -23.720.131,95, respectivamente,
para resultados primário e nominal, conforme veriﬁcou-se mediante consulta realizada em 18/04/2016 ao sistema LRFWeb, disponível na página da internet deste
Tribunal de Contas. Constatou-se ainda que a meta de arrecadação de receitas primárias, de R$ 274.718.000,00,
também foi atingida, tendo o Município de São Mateus
arrecadado um montante de R$ 298.916.278,74 no exercício de 2014.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA do município de São Mateus – Lei 1.330/2014 – estimou a receita e ﬁxou a despesa para o exercício de 2014 em R$
274.718.000,00 (duzentos e setenta e quatro milhões,
setecentos e dezoito mil reais) admitindo a abertura de
créditos adicionais suplementares, limitados a 50% do
valor total do orçamento, conforme artigo 5º da LOA, o
que equivale a R$ 137.359.000,00 (cento e trinta sete
milhões, trezentos e cinquenta e nove mil reais).
www.tce.es.gov.br

Tabela 01: Execução orçamentária da receita
Em R$ 1,00
Fonte: Proc. TC 6.163/2015 - PCA 2014 (PMSM) e Proc.TC
4062/2015 - PCA 2014 (SAAE)
A execução orçamentária consolidada das despesas,
composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento ﬁscal e da seguridade social do município sob
análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$ 295.368.456,28 (duzentos e
noventa e cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) cujo resultado representa 107,52% em relação às
despesas inicialmente autorizadas, conforme evidenciamos na tabela a seguir:
Tabela 02: Execução orçamentária da despesa
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 4.062/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
O resultado da execução orçamentária evidencia um superávit orçamentário de R$ R$ 3.575.295,38 (três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme
demonstrado a seguir:
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Tabela 03: Resultado da execução orçamentária
Em R$ 1,00

Federal do Brasil c/c inciso III, § 1º do art.43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Fonte: [Processo TC 4.062/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]

Constata-se que o artigo 22 da Lei 1242/203 (LDO) concede autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados, na forma de remanejamento de dotações o que
é vedado pelo art. 167, Inciso VII da Constituição Federal
do Brasil e que o artigo 21 da mesma lei, ﬁxa o limite mínimo de 30% para abertura dos créditos adicionais, sem
estabelecer um limite máximo.

No decorrer da execução orçamentária de 2014, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e
especiais, movimentação de créditos conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 04: Créditos adicionais abertos no exercício
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Considerando-se a dotação inicial e as movimentações
de créditos orçamentários, constata-se que houve elevação na autorização das despesas de R$ 61.292.262,25
(336.010.262,25 – 274.718.000,00), conforme segue:
Tabela 05: Despesa total ﬁxada
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Observou-se que as fontes recursos de convênios e excesso de arrecadação foram utilizadas para a abertura de créditos adicionais de R$ 35.033.949,79 e R$
15.456.409,12 respectivamente, sendo que o restante
dos créditos adicionais tiveram como fonte a anulação
de dotações dentro da própria UG ou para outra UG.

Observa-se que LDO sob exame autoriza em seu artigo
22 remanejamento de dotações de despesas, dentro de
uma mesma categoria econômica. Porém, não foi ﬁxado na lei de diretrizes o limite máximo para o remanejamento de dotações e estes não serão considerados para ﬁns de limite estabelecido em lei, conforme se veriﬁca
pelos dispositivos legais abaixo transcritos:
Veriﬁca-se que o artigo 22 da Lei Municipal nº 1.242/2013
(LDO) autoriza abertura de crédito adicional suplementar ou especial em 2014, na forma de remanejamento de
dotações, sem prévia autorização legislativa, o que é vedado pelo artigo 167, incisos V e VI da Constituição Federal do Brasil, conforme exposto a seguir:

4.1.1 Evidências de inconstitucionalidade dos artigos 21
e 22 da Lei Municipal 1242/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias)

O dispositivo legal supracitado, ﬁxa diretrizes para remanejamento de dotações orçamentárias por categoria econômica da despesa, ou seja, em dois níveis acima
do nível de despesa autorizado no artigo 8º da LDO para
elaboração da Lei Orçamentária Anual-2014, e por isso,
carecendo de transparência pública junto ao Poder Legislativo quanto às futuras alterações orçamentárias no
orçamento original do Município de São Mateus aprovado pela Câmara Municipal.

Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII da Constituição

Entende-se que o remanejamento autorizado no artigo

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
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22 da Lei Municipal nº 1.242/2013 (LDO) é incompatível
com o artigo 8º da mesma lei, pois este ﬁxa as diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014 em nível mais detalhado da despesa orçamentária, isto é, elemento de despesa, e não por categoria econômica da despesa, conforme transcrição a seguir:
Na oportunidade é importante tecer que a classiﬁcação da despesa orçamentária por natureza compõe-se
de: categoria econômica; grupo de natureza de despesa e elemento de despesa, conforme normatização contida no MCASP (Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público), 5ª Edição, Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários aprovados pela Portaria conjunta
STN/SOF nº 02/2012.
De acordo com o normatizado pela Secretaria do Tesouro Nacional/Secretaria de Orçamento e Finanças – STN/
SOF a despesa orçamentária é classiﬁcada em duas categorias econômicas: 3 - despesas correntes e 4 - despesas de capital. Por sua vez, o elemento de despesa dois
níveis abaixo da categoria econômica, tempo por ﬁnalidade identiﬁcar os objetos de gasto, como por exemplo, vencimentos e vantagens ﬁxas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, material permanente, entre outros.
Prosseguindo na análise, e interpretando-se os artigos
8º, 21 e 22 da Lei Municipal nº 1.242/2013, constata-se
que o Poder Legistativo Municipal de São Mateus ﬁxou
as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014, no nível mais detalhado da
despesa, isto é, por elemento de despesa e portanto sujeito a seu maior controle. Por outro lado, o Poder Legislativo Municipal de São Mateus na mesma LDO, no
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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capítulo III que versa sobre diretrizes pra elaboração da
LOA/2014 e suas alterações, autoriza remanejamento
de dotações para o exercício de 2014, em menor nível de
detalhamento da despesa, isto é, por categoria econômica da despesa, portanto com menos transparência da
despesa pública e menor controle pelo Poder Legislativo.
Frisa-se que a autorização para alteração no orçamento
anual de 2014, por categoria econômica e não por elemento da despesa, impõe um menor controle da despesa pública municipal pelo Poder Legislativo Municipal,
aliado ao fato de que os remanejamentos de dotações
não serão considerados para ﬁns de limite estabelecido
em lei, nos termos previstos no inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64. Assim sendo, conﬁgura-se na Lei de Diretrizes Orçamentárias sob exame,
autorização prévia ao Poder Executivo para que proceda
abertura de crédito adicional sem prévia autorização legislativa, bem como, possibilita abertura créditos adicionais especiais sem prévia autorizaçao legislativa, caso sejam criados novas modalidades de aplicação e novos elementos de despesas por remanejamento de dotações por Decretos, Portarias e aﬁns.
Desta feita, considerando que os artigos 21 e 22 da Lei
de Diretrizes Orçamentárias nº 1.242/2013 violam as vedações contidas no art. 167, incisos V e VII da Constituição Federal, quanto à autorização de dotação ilimitada
ao Executivo e quanto à ﬁxação para abertura de créditos adicionais sem prévia autorização legislativa, sugerimos que esta Corte de Contas decida incidentalmente
pela inconstitucionalidade destes artigos da lei, impondo-se a negativa de executoriedade a esse dispositivos
legais. Sugerimos, ainda, a CITAÇÃO do Responsável.
4.1.2 Evidências de inconstitucionalidade do artigo 4º

da Lei Municipal 1.330/2014 (Lei Orçamentária Anual)
Base Normativa: Art. 167, incisos V, VI e VII da Constituição da República; art. 5º, § 4º Lei Responsabilidade Fiscal, e artigos 7º e 42 da Lei 4.320/1964.
Conforme exposto no subitem anterior, a LDO nº
1.242/2013 ﬁxou as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual - exercício de 2014, em nível mais
detalhado da despesa, isto é, por elemento de despesa e portanto sujeito a maior controle pelo Poder Legislativo Municipal. Por sua vez, a mesma Lei de Diretrizes
Orçamentárias, no capítulo III que versa sobre diretrizes pra elaboração da LOA/2014 e suas alterações, autorizou remanejamento de dotações para o exercício de
2014, em menor nível de detalhamento da despesa, isto
é, por categoria econômica da despesa, portanto com
menos transparência da despesa pública autorizada e
menor controle pelo Poder Legislativo, conﬁgurando-se
estes remanejamentos de dotações créditos adicionais
carentes de prévia autorização legislativa.
Veriﬁca-se que o art. 4º incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 1330/2014 - LOA, é compatível com as diretrizes estabelecidas na Lei Municipal nº 1.242/2013, mas
contraria o art. 167, Incisos V e VI da Constituição da
República, pois concede abertura de créditos adicionais
ilimitados, na forma de remanejamento de dotações, autorizadas por decretos e portarias e à conta de excesso
de arrecadação conforme transcrição a seguir:
Destaca-se que os créditos adicionais ilimitados são vedados em função da obrigatoriedade de ﬁxação da despesa na lei de orçamento, pelo art. 167, II e VII da Constituição Federal do Brasil e art. 59 da Lei Federal nº
4320/64:
www.tce.es.gov.br

Art. 167. São vedados: [...] II - a realização de despesas
ou a assunção de obrigações diretas que excedam os
créditos orçamentários ou adicionais; VII - a concessão
ou utilização de créditos ilimitados;
Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o
limite dos créditos concedidos.
De tais vedações entende-se que os créditos orçamentários, ao serem ﬁxados, impõem limite de gasto
ao gestor. Neste sentido, é indubitável que o estabelecimento de prioridades do governo faz parte do planejamento, antecede ao gasto, e carece de participação
do Poder Legislativo, representantes da vontade popular. No caso do Município de São Mateus, o orçamento
teve uma dotação inicial de R$ 274.718.000,00 aprovado em Lei Orçamentária Anual, mas no decorrer do exercício de 2014 sofreu acréscimo de R$ 35.528.962,48, à
conta de remanejamento de dotações, realizadas através de movimentação de créditos, e acréscimo de R$
10.282.195,74 à conta de excesso de arrecadações, sem
outra participação do Legislativo, que não a inicial (LOA).
Os créditos adicionais suplementares no montante de R$
10.282.195,74 foram abertos no exercício de 2014 mediante Decreto nº 7.514/2014, conforme informado no
arquivo DEMCAD.pdf e demonstrado na ﬁgura abaixo:
Desta feita, considerando que o artigo o 4º, incisos I, II,
III, IV da Lei Municipal nº 1330/2014 - LOA viola a vedação contida no art. 167, incisos V e VII da Constituição
e art. 5º, § 4º da Lei Complementar 101/2000, quanto
à autorização de dotação ilimitada ao Executivo, sugerimos que esta Corte de Contas decida incidentalmente
pela inconstitucionalidade destes incisos da LOA, impondo-se a negativa de executoriedade a esses dispositivos
legais, visto que é vedado consignar em lei orçamentária
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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créditos ilimitados. Sugerimos, ainda, a CITAÇÃO do Responsável.
4.1.3 Abertura de créditos adicionais em inobservância
ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e na
Constituição Federal do Brasil
Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII, da Constituição
da República; art. 5º, § 4º Lei Responsabilidade Fiscal,
arts 7º e 42 da Lei 4.320/1964, art. 5º da Lei Municipal
nº 1330/2014 – LOA.
Constatou-se que o orçamento original aprovado na LOA
iniciou o exercício de 2014 em R$ 274.718.000,00 tendo
alcançado um montante de R$ 336.010.262,25 ao término do mesmo exercício, conforme demonstrado na tabela 05 anterior deste relatório.
Observa-se que os acréscimos e reduções ao orçamento
original aprovado na Lei nº 1330/2014 (LOA) totalizaram
R$ 181.659.361,04 e R$ 120.367.098,79 respectivamente, conforme demonstrado na tabela 05 – Despesa total
ﬁxada deste RTC e conferem com o Total Geral informado na página 118 do relatório Demonstrativo de Créditos
Adicionais (DEMCAD.pdf) a seguir reproduzido:
Por intermédio do DEMCAD.pdf constatou-se que
os créditos adicionais abertos no exercício totalizaram R$ 141.048.353,89. Estes ultrapassaram em R$
3.689.353,89 o limite de abertura de créditos adicionais
suplementares autorizados pela LOA conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 05.1 Créditos adicionais excedentes ao limite estabelecido na LOA Em R$
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
No que tange às operações de transposição, remane-

jamento de créditos orçamentários, observou-se que a
análise dos dados foi efetuada parcialmente pelo Controle Interno, conforme consta do Relatório e Parecer
Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura de São Mateus, consoante cópia do
extrato do parecer a seguir:
Observou-se que os remanejamentos de dotações realizados em 2014, em nível de categoria econômica da
despesa, sem prévia autorização legislativa em razão
da despesa ter sido aprovada na LOA em nível de elemento, correspondem a 12,93 % (R$ 35.528.962,48/
R$ 274.718.000,00) da proposta orçamentária original
aprovado na Lei Orçamentária Anual.
Dessa forma, com base nas tabelas 05 e 5.1 anteriores,
veriﬁca-se que a limitação para abertura de créditos adicionais suplementares não foi respeitada em descumprimento ao artigo Art. 167, incisos V e VII, da Constituição
da República.
Neste sentido, sugere-se citar o responsável.
4.1.4 Abertura de créditos adicionais sem prévia autorização legislativa
Base Normativa: Art. 167, incisos V c/c 42 da Lei
4.320/1964, art. 5º da Lei Municipal nº 1330/2014 – LOA.
Constatou-se por intermédio do Demonstrativo de Créditos Adicionais (DEMCAD.pdf) encaminhado mídia como anexo a PCA que o Poder Executivo do Município de
São Mateus realizou abertura de créditos especiais em
2014, sem prévia autorização legislativa.
Tal fato ocorreu em virtude de que a lei autorizativa para abertura dos créditos adicionais especiais foi a própria
Lei Orçamentária Anual (Lei nº 1330/2013) e inexiste na
lei em comento autorização prévia para abertura desta
www.tce.es.gov.br

espécie de crédito adicional. Observa-se que o artigo 5º
da LOA/2014 autoriza apenas abertura de créditos adicionais suplementares, sendo estes até o limite de 50%
do total da despesa ﬁxada no orçamento.
Os créditos adicionais especiais sem prévia autorização
legislativa são os listados a seguir: R$ 300.000,00 (Decreto 0007325/2014), R$ 68.000,00 (Decreto 007433/2014),
R$ 23.519,06 (Decreto 7486/2014). Por intermédio do
DEMCAD constatou-se que o crédito especial de maior
valor, ou seja, R$ 300.000,00, aberto sem prévia autorização do Poder Legislativo, ocorreu na seguinte dotação:
Decreto: 0007325/2014 Especial Suplementação Por Anulação de Outra UG 2000.200010.1760501343.699.449
05100000.16040000, consoante demonstrado a abaixo:
A dotação exibida na ﬁgura acima foi identiﬁcada pelo
BALEXO, conforme a seguir :
2000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
200010 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos
17 – SANEAMENTO
605 – Abastecimento
0134 - SBU - OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMA
DE ÁGUA
3.699 - Perfuração de Poços Artesianos
Fonte de Recursos : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Examinou-se o Balancete da Despesa Orçamentária Consolidada (BALEXO.pdf) e constatou-se que a alteração do
orçamento acima relatada não reﬂete abertura de crédito suplementar mas conﬁgura-se claramente abertura
de crédito especial, tendo em vista os seguintes registros
contábeis evidenciados no balancete:
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Orçamento inicial: zero; acréscimo: R$ 300.000,00; saldo
de dotação: R$ 300.000,00. Empenhado: R$ 282.301,94,
Liquidado R$ 12.342,00; Pagamento: zero, conforme pode ser visualizado na ﬁgura abaixo:

ser iguais. Dessa forma, a presente análise aponta para indícios de descumprimento ao artigo 50 inciso III da
LRF quanto a consolidação das contas públicas, carecendo de esclarecimentos.

nos elementos patrimoniais do município.

Diante do exposto, sugere-se citar o responsável.

Neste sentido, sugere-se citar o responsável.

5 EXECUÇÃO FINANCEIRA

6 EXECUÇÃO PATRIMONIAL

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

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.

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.

Na tabela a seguir, sintetizamos o Balanço Financeiro
que integra a prestação de contas anual consolidada do
município de São Mateus, relativa ao exercício de 2014:
Tabela 06: Síntese do Balanço Financeiro Consolidado
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
5.1.1 Diferença entre os totais de transferências recebidas e transferências concedidas no Balanço Financeiro
Consolidado
Base legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis aprovado pela .Resolução CFC nº. 1.133/08 e artigo 50, inciso
III da LC 101/2000 (LRF)
Observa-se que o Balanço Financeiro Consolidado encaminhado - BALFIN, apresenta uma diferença de R$
1.004.825,91 entre o total de transferências ﬁnanceiras
recebidas (214.913.739,36) e o total das transferências
concedidas (213.908.913,45), quando estas deveriam

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP consolidada, que integra a prestação de contas sob análise, evidencia um resultado patrimonial positivo, consubstanciado num superávit patrimonial no valor de R$
71.134.865,80.
Na tabela a seguir, evidenciamos sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício referência da prestação de contas sob análise:
Tabela 07: Síntese da DVP
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
O resultado das variações patrimoniais quantitativas reﬂetiu positivamente no patrimônio do município de São
Mateus.
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
www.tce.es.gov.br

A situação patrimonial do município, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.

Apresentamos na tabela a seguir a situação patrimonial
consolidada do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação
de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das
contas patrimoniais no encerramento do exercício de
2014:
Tabela 08: Síntese do Balanço Patrimonial
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Os números evidenciados na tabela acima demonstram
que o Patrimônio Líquido do Município de São Mateus
teve um incremento de 171,70% quando comparado os
exercício de 2014 com o exercício de 2013.
Examinou-se o Balancete de Veriﬁcação Consolidado do Município de São Mateus e constatou-se que a
conta 123210506000 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, subgrupo 123210500000 BENS DE USO COMUM DO POVO, grupo 1232100000000
BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO, passou de um saldo
igual a zero em 31/12/2013 para um saldo igual a R$
120.317.756,85 em 31/12/2014, sendo esta conta a de
maior relevância para o incremento de 171,70% do Patrimônio Líquido do Município de São Mateus.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

242

ATOS DA 1a CÂMARA

Cumpre informar que o registro contábil original do ativo
imobilizado supracitado foi efetuado em sua origem pela
Unidade Gestora SAAE de São Mateus, conforme se veriﬁcou por intermédio do Balancete de Veriﬁcação – Exercício de 2014 da referida Autarquia encaminhado para
exame deste Tribunal de Contas, na PCA - 2014, Proc. TC
04062/2015.
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 sob análise:
Tabela 09: Resultado ﬁnanceiro evidenciado no Demonstrativo do Superavit Financeiro anexo ao Balanço Patrimonial
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Tabela 09.1 Resultado ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
O superávit ﬁnanceiro, representado pela diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de
créditos adicionais desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei
4.320/1964.
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
6.1.1 Saldo de disponibilidade de recursos na conta

“Recursos do RPPS” evidenciada no demonstrativo Destinação de Recursos, anexo Balanço Patrimonial, sem
que o município tenha RPPS.

de Veriﬁcação Consolidado do Município de São Mateus,
mas não foram espelhados no Balanço Patrimonial do
Município, no Passivo Não Circulante em 31/12/2014.

Base normativa: Base legal: NBC T 16.6 – Demonstrações
Contábeis, Resolução CFC nº. 1.133/08

Considerando-se a ausência de Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial e a falta de transparência no Passivo
Não Circulante dos parcelamentos do PASEP do Município de São Mateus, sugere-se a CITAÇÃO do responsável
para justiﬁcativas/esclarecimentos.

Analisou-se o demonstrativo de fontes de recursos encaminhado em anexo ao Balanço Patrimonial e constatou-se um saldo em 31/12/2014 na fonte Recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no montante
de R$. 4.036.691,81. Porém, veriﬁcou-se que o município de São Mateus não possui regime próprio de previdência social.

6.1.3 Diferença entre os totais de transferências intragovernamentais recebidas e transferências intragovernamentais concedidas na Demonstração das Variações
Patrimoniais

Diante do exposto, sugere-se a CITAÇÃO do prefeito para
apresentar as justiﬁcativas/esclarecimentos quanto ao
fato questionado.

Base legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.133/08 e artigo 50, inciso III da LC
101/2000 (LRF)

6.1.2- Ausência de demonstração no Balanço Patrimonial Consolidado dos parcelamentos do PASEP – LONGO PRAZO

Preliminarmente é importante tecer que de acordo com
estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público,
as transações intragovernamentais, ou seja, operações
entre unidades da mesma esfera de governo, deverão
ser excluídas dos saldos quando ocorrer a consolidação
contábil, conforme normatizado no PCASP aprovado Pela Portaria STN nº 437/2012, 5ª edição.

Base legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.133/08 e artigo 50, inciso III da LC
101/2000 (LRF)
Analisou-se o Demonstrativo da Dívida Fundada e
constatou-se saldo em 31/12/2014 no valor de R$
331.485,34 na conta: 221439900001 – parcelamento
PASEP 13769.720.800/2012-52 – LONGO e saldo de R$
504.890,87 na conta 221439900002 – parcelamento PASEP 15586.720.022/2013-56 – LONGO, totalizando ambas R$ 836.376,21, conforme demonstrado a seguir:
Observou-se que os parcelamentos do PASEP, no montante de R$ 836.376,21, espelhadas no Demonstrativo
da Dívida Fundada, também foram registrados em idênticas contas contábeis e mesmos valores no Balancete
www.tce.es.gov.br

Porém, observa-se que as transferências intragovernamentais não foram excluídas da consolidação da Demonstração das Varias Patrimoniais Município de São
Mateus apresentando o demonstrativo sob exame uma
diferença de R$ 18.923.658,63 entre o total de transferências intragovernamentais recebidas (239.881.685,06)
e transferências intragovernamentais concedidas
(220.958.026,43) quando obrigatoriamente devem ser
iguais.
Dessa forma, veriﬁca-se indícios de descumprimento ao
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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artigo 50 inciso III da LRF quanto a consolidação das contas públicas, carecendo de esclarecimentos.

cio de 2014, que, conforme planilha ANEXO I deste relatório, totalizou R$ 272.517.091,99.

Neste sentido, sugere-se citar o responsável.

Constatamos, com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, que as despesas
com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram
52,10% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha ANEXO II, sintetizada na tabela a seguir:

7 GESTÃO FISCAL
7.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000) ao
estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão ﬁscal disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
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.
Apuramos a RCL do município de São Mateus, no exercí-

Tabela 10: Despesas com pessoal – Poder Executivo
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Conforme se observa da tabela anterior não foi cumprido o limite prudencial de 51,30% da RCL.
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, contatamos que essas despesas atingiram 54,31% em relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado
na planilha ANEXO III deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 11: Despesas com pessoal consolidadas
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, foi cumprido o limite legal de
60%.
7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
www.tce.es.gov.br

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao montante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
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 publiSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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cação da Resolução e o prazo limite de 15 anos para o
enquadramento da dívida dentro do valor estabelecido.

operações de crédito destinadas a atender insuﬁciência
de caixa durante o exercício ﬁnanceiro.

Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual do município de São Mateus,
ao ﬁnal do exercício de 2014 a dívida consolidada líquida
do município representou 0% da receita corrente líquida, conforme demonstramos na tabela a seguir:

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).

Tabela 12: Dívida consolidada líquida
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Portanto a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando
em acordo com a legislação supramencionada.
7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da
Constituição Federal/1988; Art. 55, inciso I, alínea “c”; e
art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos
ﬁnanceiros assumidos em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição ﬁnanciada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos ﬁnanceiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são deﬁnidas pela LRF como

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.
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,
www.tce.es.gov.br

permitiu que esse montante poderá ser elevado para
32% (trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda,
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 sob análise, os montantes e limites de operações
de crédito contratadas pelo município de São Mateus,
apurados ao ﬁnal do exercício de 2014:
Tabela 13: Operações de crédito (Limite 16% RCL)
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

245

ATOS DA 1a CÂMARA

Tabela 14: Garantias concedidas (Limite 22% RCL)
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Tabela 15: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
De acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias.
7.4 RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de re-

ceita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos,
o da estimativa e compensação da renúncia de receita e
o da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o
exercício sob análise, constata-se a inexistência de previsão para beneﬁciar instituições com renúncia de receita.
8 GESTÃO DA EDUCAÇÃO e DA SAÚDE
8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).
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
da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da
www.tce.es.gov.br

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 São Mateus, no exercício de 2014, aplicou 42,35% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, planilha de apuração, Anexo IV deste relatório,
resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 16: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
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 113,69% das receitas provenientes do FUNDEB,
conforme demonstrado na planilha de apuração, Anexo
IV, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 17: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
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
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

serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde
nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, ﬁscalização, avaliação e controle da aplicação dos recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os Municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
Federal.
Avaliamos, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município de São Mateus, no exercício de 2014, aplicou 21,41% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, em ações e serviços públicos de saúde,
conforme demonstrado na planilha de apuração, Anexo
V deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 18: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
Em R$ 1,00

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

Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]

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

Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
www.tce.es.gov.br

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 órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de
estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB conforme segue:
A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realiSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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zada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
chefe do Poder Executivo para que este, por ato oﬁcial,
os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e ﬁscalização
da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB
não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do
Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas
do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas
ou irregularidades eventualmente cometidas, para que
as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha
a exigir.
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.
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB que integra a
prestação de contas anual do município de São Mateus,
emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício
de 2014, e constatamos que o colegiado concluiu pela
aprovação das contas:
8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA
SAUDE
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 adowww.tce.es.gov.br

tadas 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.
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Saúde,
que integra a prestação de contas anual do município de
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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São Mateus, emitido sobre a prestação de contas relativa
ao exercício de 2014 e constatamos que a prestação de
contas da Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus
–ES/Fundo Municipal de Saúde de São Mateus foi aprovada por unanimidade pelo referido Conselho Municipal
de Saúde, conforme ata reproduzida abaixo:
9 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição Federal/1988.
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 (planilha detalhada Anexo VI deste relatório), no
decorrer do exercício de 2014, conforme demonstramos
sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela 19: Transferências para o Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 6.163/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Veriﬁca-se da tabela acima que o limite constitucional
não foi cumprido.

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE:

11 CONCLUSÃO

9.1.1 Transferências de recursos ao Poder Legislativo
acima do Limite Constitucional

A prestação de contas anual ora analisadas reﬂetiu a
conduta do prefeito municipal responsável pelo governo
no exercício referência da PCA, chefe do Poder Executivo
Municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do município, no exercício de 2014.

Base legal: art. 29 – A, inc. II, da CRFB/88
Da análise da tabela 19 acima, observa-se que foi descumprido o limite imposto pela Constituição Federal,
tendo em vista o repasse de R$ 4.947,33 acima do valor máximo permitido para transferência ao Poder Legislativo.
Veriﬁca-se que o relatório de gestão do município de São
Mateus (RELGES.pdf) demonstra um montante de R$
6.925.164,24 de pagamentos efetuados à Câmara Municipal de São Mateus em 2014, contabilizado na conta
351120100001 – Duodécimo Câmara Municipal.
Ressalva-se que não consta no relatório de gestão apresentado e também não consta em notas explicativas as
demonstrações contábeis menção de recebimento pelo Poder Executivo Municipal de devolução de duodécimos transferidos à Câmara Municipal de São Mateus em
2014. Portanto, o gestor deve apresentar esclarecimentos sobre o repasse de R$ 4.947,33 acima do valor máximo permitido para transferência ao Poder Legislativo.

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.
Como resultado, apresentamos a seguir os achados que
resultam na opinião pela citação do responsável:
II.3

DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS

Insta salientar que as irregularidades apontadas no Relatório Técnico e descritas abaixo, foram afastadas pelo
conselheiro relator, como segue:
II.3.1 Evidências de inconstitucionalidade dos artigos 21
e 22 da Lei Municipal 1242/2013 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (item 4.1.1 do RT 53/2016);

Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar justiﬁcativas sobre o indicativo de irregularidade
apontada em análise.

II.3.2 Evidências de inconstitucionalidade do artigo 4º
da Lei Municipal 1.330/2014 – Lei Orçamentária Anual
(item 4.1.2 do RT 53/2016);

10 MONITORAMENTO

II.3.3 Abertura de créditos adicionais sem prévia autorização legislativa (item 4.1.4 do RT 53/2016);

Consultamos o sistema de acompanhamento de monitoramento de decisões desta Corte de Contas e não constatamos nenhuma ação passível de acompanhamento
aplicável à presente prestação de contas do Município
de São Mateus.
www.tce.es.gov.br

II.3.4 Saldo de disponibilidade de recursos na conta “Recursos do RPPS” evidencia no demonstrativo Destinação
de Recursos, anexo Balanço Patrimonial, sem que o município tenha RPPS (item 6.1.1 do RT 53/2016);
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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II.3.5 Ausência de demonstração no Balanço Patrimonial
Consolidado dos parcelamentos do PASEP – LONGO PRAZO (Item 6.1.2 do RT 53/2016).
Acompanho o posicionamento vertido pelo conselheiro relator quanto ao afastamento das irregularidades expostas acima, quanto aos indicativos de irregularidades
remanescentes, passo a expor as razões que formaram
meu convencimento.
II.4 IRREGULARIDADES REMANESCENTES
II.4.1 Abertura de Créditos Adicionais em inobservância ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e na Constituição Federal do Brasil (item 4.1.3 do RT
53/2016 e 3.1 da ITC 91/2017).
Base normativa: artigo 167, incisos V e VII da Constituição da República; art. 5º, § 4º, Lei Responsabilidade Fiscal; artigos 7º e 42 da Lei Federal 4.320/1964; e art. 5º da
Lei Municipal 1.3320/2014 – LOA.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a abertura de créditos adicionais na ordem de R$
141.048.353,89, quando havia autorização para abertura de créditos adicionais somente em R$ 137.359.000,00
(50% do orçamento da LOA: R$ 274.718.000,00), totalizando R$ 3.689.353,89 de créditos adicionais abertos
acima do limite.
Passo a expor as justiﬁcativas da defesa:
Analisando os relatórios enviados, veriﬁcamos que a diferença encontrada e devido a não observância em desmarcar a opção de ‘DETALHAR POR FONTE DE RECURSOS’,
Ao solicitar o relatório com a opção marcada ele mostra
como suplementação a movimentação que foi realizada
na mesma unidade orçamentaria, no mesmo órgão, na

mesma função, na mesma subfunção, no mesmo programa, no mesmo Projeto/Atividade e no mesmo elemento de despesa, a movimentação foi realizada apenas na
fonte de recursos.
Buscando sanarmos o item em questão estamos encaminhando o em anexo (ANEXO 01) relatório com a opção
desmarcada o que monstra o valor real da suplementação.
Em outra analise realizada foi veriﬁcado que o total de
suplementação utilizado na Lei 1.330 de 26/09/2014 foi
de R$ 118.699.291,48, (em anexo) assim classiﬁcada;
Foi realizado também movimentação de créditos, (em
anexo) onde não locamos valores de outras dotações orçamentarias, o que foi movimentado foi à fonte de recursos da mesma função programática.
Na fase processual – defesa oral – o gestor trouxe os seguintes argumentos:
Segundo a ITC em apreço... Consultando a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Municipal 1.330/2014 (Processo TC
621/2014, apenso), não foi identiﬁcada autorização para movimentações no atributo de fontes de recursos. Porém, veriﬁca-se que a LOA possui detalhamento das fontes de recursos vinculadas a cada dotação orçamentária (ﬂs. 197-270). Dessa forma, entende-se que diante da
inexistência de autorização legal para a movimentação
no atributo fonte de recursos da dotação orçamentária,
tais modiﬁcações devem necessariamente ser consideradas para ﬁns de apuração de limite de abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, depreende-se que
os argumentos trazidos aos autos pelo Gestor não foram
suﬁcientes para o afastamento do indicativo de irregularidade proposto pelo item 4.1.3 do RT 53/2016, motivo
www.tce.es.gov.br

pelo qual se sugere pela sua manutenção.
JUSTIFICATIVA:
Pois bem, reportando-se ao RT de onde adveio o indicativo de irregularidade, corroborado pela ITC mediante o
não acatamento das razões de justiﬁcativas apresentadas, temos que o RT considerou a situação por irregular
ao entender que o valor de R$ 35.528.962,48, decorrente
de remanejamento – movimentação de créditos, conforme consta na tabela 05.1 da página 18 do RT - não possui
autorização legislativa especíﬁca, portanto, deve ser adicionado ao valor de créditos adicionais, cuja movimentação no exercício foi no valor de R$ 105.519.391,41, e
que somados, totalizam R$ 141.048.353,89, excedendo
ao limite de 50% autorizado na LOA em R$ 3.689.353,89.
Não procede as aﬁrmativas contidas no RT e na ITC de
que não haveria autorização legislativa especíﬁca para
remanejamento – movimentação de créditos - e que por
isso tal valor deveria ser acrescido ao valor de suplementação de créditos adicionais. A autorização que o RT e a
ITC dizem que não existe na LOA – e nem poderia, uma
vez que esta feriria o disposto no art. 165, § 8º da Carta Magna – porém, está contida no art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 1.242/2013, que diz o seguinte:
Lei Nº 1.242/2013
“Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício
de 2014”.
Art. 22 O remanejamento de dotações de despesas quando dentro de uma mesma categoria econômica, não será
considerado para ﬁns de limite estabelecido em lei, nos
termos previstos no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei
Federal nº 4.320, e 17 de março de 1964. (grifo nosso).
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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De acordo com o RT e com a ITC, em virtude do orçamento ter sido elaborado em nível de elemento de despesa, deveria existir autorização legislativa especíﬁca para este ﬁm, o que não encontra arrimo nas jurisprudências sobre o assunto, inclusive desta Corte, uma vez que
reconhecidamente a movimentação a nível de fonte de
recursos está intrinsicamente inserida numa mesma unidade orçamentaria, no mesmo órgão, na mesma função,
na mesma subfunção, no mesmo programa, no mesmo
Projeto/Atividade e no mesmo elemento de despesa,
não alterando, portanto, o valor da dotação orçamentária aprovado pelo legislador, não sendo, portanto considerado crédito adicional, como quer fazer crer o RT e a
ITC para forçar a manutenção da irregularidade.
Aliás, este é o entendimento do Tribunal de Contas de
Minas Gerais, expresso por meio da Consulta nº 958027,
in verbis:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSULTA N. 958027
Procedência: Município de Vargem Bonita Consulente:
Belchior dos Reis Faria - Prefeito do Município de Vargem Bonita
RELATOR: CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA
EMENTA
CONSULTA. DIFERENÇA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E REMANEJAMENTO, TRANSPOSIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS. CONSULTA N. 862749. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTAREM DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS. INDICAÇÃO DE FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS. REALOCAÇÃO DE FON-

TES DE RECURSOS INDICADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA.
INOCORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO.
1 - A diferenciação entre as ﬁguras das realocações orçamentárias realizadas por meio de créditos adicionais
suplementares e mediante remanejamentos, transposições e transferências já foi objeto de resposta deste Tribunal no processo de Consulta n. 862749, destacando-se
que o principal critério de distinção entre os créditos adicionais e as realocações orçamentárias é o motivo que
ensejou cada uma delas. Se em relação aos créditos adicionais o fator determinante é a escassez de recursos orçamentários para o atendimento a uma necessidade pública, no que diz respeito às realocações orçamentárias
a justiﬁcativa é a repriorização de gastos no âmbito da
Administração Pública. (grifo nosso)
2 - Quanto às alterações de fontes de recursos discriminadas na lei orçamentária para execução de determinado elemento de despesa, registra-se que tais atos não
caracterizam a ocorrência de crédito adicional por “suplementação” (reforço de valor), deﬁnida pelo art. 41, I,
da Lei Nacional n. 4.320/1964, não devendo impactar o
limite percentual de suplementação eventualmente autorizado nas leis orçamentárias, nem tampouco a ocorrência de remanejamentos, transposições e transferências, haja vista que não ocorrerá alteração do valor do
crédito orçamentário. (grifo nosso).

2.2 – Das realocações de fontes de recursos indicadas
na lei orçamentária
... Desta forma, tendo em vista que o questionamento
da Consulente diz respeito a alterações de fontes de recursos discriminadas na lei orçamentária para execução
de determinado elemento de despesa, não ocorrerá alteração do valor do crédito orçamentário, o que não evidencia a ocorrência de crédito adicional por “suplementação” (reforço de valor), deﬁnido pelo inciso I do art. 41
da Lei Nacional n. 4.320/1964.
Diante disto, as realocações de fontes de recursos na forma indagada pela Consulente não são consideradas suplementações orçamentárias e não devem impactar no
limite percentual de suplementação eventualmente autorizado nas leis orçamentárias, por não terem adequação com o dispositivo legal acima referenciado.
... Ao ﬁnal, cabe registrar que junto ao processo de Consulta n. 862.872 a então Prefeita de Patos de Minas anexou ao seu questionamento cópia de email recebido pelo Departamento de Contabilidade daquele Órgão, proveniente da STN, relativo à resposta à mesma pergunta
efetuada por ela a este Tribunal.
No exame dos termos do referido documento a resposta
proferida pela STN foi no mesmo sentido da manifestação deste Órgão Técnico, conforme a seguir:

3 - A efetivação de realocações dessa natureza (fontes de
recursos de dotações orçamentárias) depende de prévia
autorização legislativa, mas não necessariamente de lei
especíﬁca.

“[...] não houve aumento de dotação. Esta situação não
caracteriza uma suplementação do crédito adicional,
mas precisa passar por autorização legislativa para ser
materializada. Deste modo, não há alteração no índice de suplementação autorizado na LOA.” (grifo nosso)

Vejamos trechos da Manifestação Técnica que ensejou a
expedição da Consulta ora mencionada.

Assim, o que se extrai do todo da Consulta acima, inclusive referendada pela Secretaria do Tesouro Nacio-

www.tce.es.gov.br
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nal - STN, é que o movimento de créditos orçamentários – remanejamentos, por constar autorização no art.
22 da LDO – devidamente aprovado pelo Poder Legislativo – não impacta o limite de suplementação autorizado na LOA.
Lado outro, o responsável agiu de boa fé, seguindo o que
o Poder Legislativo autorizou, até mesmo porque a autorização contida no dispositivo legal acima citado foi utilizado unicamente para este ﬁm, uma vez que as alterações no orçamento que modiﬁcaram valor de dotação
orçamentária foram rigorosamente tratados como crédito adicional suplementar e sobre tais, foi obedecido o limite autorizado na LOA.
Assim, inegavelmente, conforme aﬁrmado, o responsável agiu de boa fé, uma vez que tal situação já aconteceu
em anos anteriores sem que jamais tivesse sido apontada essa situação como irregular, inclusive nas contas do
exercício de 2013 – Processo TC-3050/2014, aprovadas
pelo Plenário por meio do Parecer Prévio TC-085/2015.
Além do mais, tal situação colocaria em risco o princípio da segurança jurídica, balizador do estado democrático de direito em que vivemos, pois, esta Corte não está proibida de mudar entendimentos, no entanto, em
respeito ao princípio da segurança jurídica, neste caso
o normal é que se faça recomendação e/ou determinação para que em situações futuras seja alterada a forma
de agir, assim como consta do julgado abaixo carreado.
Aliás, questão de boa fé tendo em vista autorização contida em Lei, que poderia resultar em irregularidade, recentemente foi enfrentada por esta Corte de Contas
quando do julgamento do Processo TC-3370/2013 pela
Segunda Câmara. Em tal situação foi aventado pela área
técnica que dispositivos contidos na Lei Orçamentária se-

riam inconstitucionais. Ao enfrentar o incidente suscitado pela área técnica, o Plenário decidiu considerar prejudicada a análise da inconstitucionalidade por se tratar de
lei orçamentária de efeito exaurido (Acórdão 1094/2017
– Plenário, (trecho do Parecer Prévio 115/2017 – Segunda Câmara)

tucionalidade por se tratar de lei orçamentária de efeito
exaurido (Acórdão 1094/2017 - Plenário).

No entanto, em seu voto o Conselheiro Relator Sérgio
Borges, votou pelo afastamento da irregularidade aventada, avocando o princípio da boa fé, senão vejamos:

Ainda mais, os créditos adicionais abertos impactaram
de maneira relevante a execução orçamentária, permitindo a alocação de créditos orçamentários necessários
para fazer frente às despesas com pessoal bem como à
contratação de bens e serviços, dentre outras, despesas
cuja ﬁnalidade precípua era atender ao interesse público. (grifo nosso).

PARECER PRÉVIO TC-115/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC-3070/2013
CLASSIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
RESPONSÁVEL JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – EXERCÍCIO DE 2012 – APROVAÇÃO – DETERMINAR – RECOMENDAR – ARQUIVAR
... A análise técnica considerou que os incisos I a VI do artigo 6º da Lei Orçamentária Anual 768/2011 violavam a
vedação contida no art. 167, V e VII da Constituição e art.
5º, § 4º da Lei Complementar 101/2000, quanto à autorização de dotação ilimitada ao Executivo e sugeriu que
esta Corte de Contas decidisse incidentalmente pela inconstitucionalidade destes incisos da LOA, impondo-se
a negativa de exequibilidade a esses dispositivos legais.
Sobre este preceito, contido no art. 6º da Lei Orçamentária Anual do Município de Ibitirama de nº 768/2011, o
Plenário desta Corte de Contas, na 29ª Sessão Ordinária, decidiu considerar prejudicada a análise da inconstiwww.tce.es.gov.br

Assim, considero que na abertura dos referidos créditos adicionais, o gestor pautou-se, de boa-fé, em norma aprovada pelo Poder Legislativo, presumidamente
válida.

Acrescento que em julgamentos recentes²° esta Corte,
ao enfrentar casos semelhantes, já se posicionou pela
não imposição de qualquer responsabilidade ao chefe do executivo, quando os atos praticados, tinham por
base a existência de autorização do legislativo, ainda
que esta autorização mais tarde tenha se revelado eivada de vícios. (grifamos)
Diante dos fatos expostos, VOTO pelo afastamento da
presente irregularidade. (grifo no original)
Ressaltamos que as referências utilizadas no voto nos
em julgamentos recentes, são os seguintes julgados: Parecer Prévio TC-022/2014 - Plenário (TC-2022/2012); Parecer Prévio TC-40/2016 (TC-2698/2014); e Parecer Prévio TC-030/2017 – 2ª Câmara (TC-3886/2015).
Assim, ﬁca esclarecido que não houve abertura de créditos adicionais sem prévia autorização legislativa, uma
vez que as movimentações orçamentárias foram autorizadas pelo art. 22 da LDO, não podendo o seu valor ser
computado para efeito de apuração de obediência ao liSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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mite de suplementação orçamentária autorizada, como
bem dispõe o art. 22 da LDO, uma vez que as movimentações não se encaixam na ﬁgura de créditos adicionais,
devendo ser, portanto afastado o indicativo de irregularidade.

III – O remanejamento de dotações de despesas, quando dentro de uma mesma categoria econômica, não será
considerado para ﬁns de limite estabelecido em lei, nos
termos previstos no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei
Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Por sua vez, o relator, acompanhando a área técnica, entendeu que diante da inexistência de autorização legal
para a movimentação do atributo fonte de recursos da
dotação orçamentária, tais modiﬁcações devem ser consideradas para ﬁns de apuração de limite de abertura de
créditos adicionais.

Art. 22 O remanejamento de dotações de despesas,
quando dentro de uma mesma categoria econômica,
não será considerado para ﬁns de limite estabelecido em
lei, nos termos previstos no inciso III, do § 1º, do art. 43,
da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Após os argumentos trazidos em defesa oral, a área técnica observou que procedimentos relativos à transposição, remanejamento ou transferências previstas no artigo 167, VI, só podem ser autorizadas mediante lei especíﬁca, não se prestando a esse papel a LOA e a LDO.
Assim, considerando que não houve edição de lei especíﬁca que autorizasse remanejamentos, transposições e
transferências, a área técnica, acompanhada pelo relator, concluiu pela manutenção do indicativo de irregularidade.
Pois bem.
Após análise dos fatos expostos, veriﬁquei que o ponto
nodal que ensejou o descumprimento apontado neste
tópico, nos remete a hipótese contida no artigo 4º, inciso III, da Lei Orçamentária Anual 1.330/2014 e artigo 22,
caput, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 1.242/2013, a
saber:
Art. 4 Ficam os Chefes dos Poderes Legislativo e Executivo, os termos da legislação vigente e nos limites de suas
respectivas competências, autorizados a:
[...]

Divirjo do entendimento do relator e do corpo técnico
em que há necessidade de lei especíﬁca que autorize o
remanejamento, visto que não existem tais premissas no
ordenamento jurídico. Assim, entendo que havia autorização para realização do remanejamento de dotações de
despesas (LOA 1.330/2014 e LDO 1.242/2013).
A CF/88, em seu Capítulo I, trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, onde o inciso I do art. 5º dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nesse sentido,
“o princípio da legalidade exterioriza a sujeição ou subordinação das pessoas, órgãos e entidades às prescrições emanadas pelo Legislativo” (BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada – 12. ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 117).
Resta claro, portanto, que não existiam créditos adicionais superiores aos autorizados pela Lei Orçamentária
Anual 1.320/2014, apenas movimentações entre as fontes de recursos no mesmo elemento de despesa, atendendo o artigo 4º, inciso III, da Lei Orçamentária Anual
1.330/2014 e artigo 22, caput, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 1.242/2013, não podendo seu valor ser computado para efeito de apuração ao limite de suplemenwww.tce.es.gov.br

tação orçamentária, uma vez que as movimentações não
são consideradas créditos adicionais.
Cumpre destacar a Consulta 958027 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG trazida pela defesa, que se alinha ao entendimento exposto acima de
que o remanejamento não se caracteriza como crédito
adicional, não devendo impactar o limite percentual de
suplementação eventualmente autorizado nas leis orçamentárias e que a efetivação de realocações dessa natureza depende de prévia autorização legislativa, mas
não necessariamente de lei especíﬁca (TCE-MG – CONSULTA: 958027, Relator: Conselheiro Wanderley Ávila,
Data de Julgamento: 02/03/2016, Data de Publicação:
04/05/2016).
Registra-se ainda, que neste mesmo sentido decidiu o
Egrégio Plenário desta Corte de Contas no Parecer Prévio TC-047/2014 – Primeira Câmara, proferido no Processo TC 2425/2012.
Ademais, entendo ainda que o gestor pautou-se de boa-fé ao obedecer a norma aprovada pelo Poder Legislativo, presumidamente válida.
Diante do exposto, afasto o indicativo de irregularidade.
II.4.2 Diferença entre os totais de Transferências Recebidas e Transferências Concedidas no Balanço Financeiro Consolidado (item 5.1.1 do RT 53/2016 e 3.3 da ITC
91/2017).
Base normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a divergência de R$ 1.004.825,91 apontada no Balanço Financeiro Consolidado entre o total de Transferências Recebidas de R$ 214.913.739,36 e o total das TransferênSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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cias Concedidas de R$ 213.908.913,45, quando estas
obrigatoriamente devem ser iguais.
O defendente, por sua vez, justiﬁcou que ocorreram
equívocos em registros e transferências de recursos na
ordem de R$ 1.504.824,84, envolvendo: primeira operação R$ 247.604,21; segunda operação: R$ 856.732,13; e
terceira operação: R$ 400.488,50.
Na fase processual conclusiva, a área técnica observou
que os lançamentos contendo omissões e erros em registros contábeis devem ser retiﬁcados, com base em
lançamentos de estorno, transferência ou complementação. E que ainda, as notas explicativas devem conter informações complementares aquelas não suﬁcientemente evidenciadas, concluindo pela manutenção do indicativo de irregularidade.
Em sede de sustentação oral, o gestor reiterou os argumentos arvorados na defesa inicial, indicando que se o
valor de R$ 247.604,21 for adicionado as transferências
ﬁnanceiras recebidas de R$ 214.913.793,36, totalizaria
R$ 215.161.343,57 e se os valores de R$ 856.732,13 e R$
400.488,50 fossem adicionados ao valor das transferências ﬁnanceiras concedidas de R$ 213.908.913,45, totalizaria R$ 215.166.134,08, fazendo com que a divergência
permanecesse em apenas R$ 4.790,51 (215.166.134,08
– 215.161.343,57).
Após análise das justiﬁcativas da defesa trazidas em sede
de sustentação oral, a área técnica manteve o posicionamento pela manutenção do indicativo de irregularidade,
destacando que as explicações apresentadas pelo gestor
não eliminaram a distorção identiﬁcada na peça inicial.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois inobstante as justiﬁcati-

vas da defesa, permaneceu a divergência entre as Transferências Recebidas e Transferências Concedidas no Balanço Financeira Consolidado.
Todavia, entendo que a irregularidade seja meramente
formal, por se tratar apenas de erros nos registros contábeis, não constituindo uma irregularidade insanável e
não comprometendo a validade das contas da municipalidade, o que a torna passível de ressalva.
Neste sentido, determino que o atual gestor realize os
ajustes necessários, de modo a conciliar as contas de
Transferências Recebidas e Transferências Concedidas.
Diante do exposto, entendo pela manutenção do indicativo de irregularidade, destacando, porém, que o presente item por si só não possui potencial ofensivo para macular as contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou falta de natureza formal, sem gravidade e
que não representou dano injustiﬁcado ao erário, nos
moldes do artigo 80, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
II.4.3 Diferença entre os totais de Transferências Intragovernamentais Recebidas e Transferências Intragovernamentais Concedidas na Demonstração das Variações Patrimoniais (item 6.1.3 do RT 53/2016 e 3.6 da
ITC 91/2017).
Base normativa: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis,
aprovada pela Resolução CFC 1.133/2008; e artigo 50,
inciso III, da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF).
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a divergência de R$ 18.923.658,63 apontada na Demonstração das Variações Patrimoniais entre o total de
transferências intragovernamentais recebidas de R$
239.881.685,06 e o total das transferências intragoverwww.tce.es.gov.br

namentais concedidas de R$ 220.958.026,43, quando
estas obrigatoriamente devem ser iguais.
O gestor, por sua vez, justiﬁcou que ocorreram equívocos em registros. O primeiro: R$ 1.004.825,91, analisado
no item anterior. O segundo: R$ 17.887.107,88, alegando inicialmente erro no registro da transferência da responsabilidade pelo crédito para a Secretaria de Finanças,
e posteriormente, descrevendo o erro no registro do saldo em dívida ativa do exercício de 2013. E o terceiro: R$
31.724,84 se refere a ausência de registro correspondente por parte da Prefeitura Municipal na transferência de
créditos a receber para a Secretaria de Finanças.
Na Instrução Conclusiva, a área técnica destacou a orientação dada pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público, onde resta consignada a utilização da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores para a retiﬁcação
de erro imputável a exercício anterior. E observou que
a Prefeitura de São Mateus não adotou procedimentos
para retiﬁcação dos lançamentos contábeis, destacando
ainda a ausência de retiﬁcações nas notas explicativas de
modo a evidenciar o motivo das diferenças entre os registros. Neste sentido, concluiu pela manutenção do indicativo de irregularidade.
Em sede de sustentação oral, o gestor reiterou os argumentos arvorados na defesa inicial, indicando que a divergência apontada de R$ 18.923.658,63 possui duas
origens. A primeira de R$ 1.004.825,91 já analisada e segunda de R$ 17.887.107,88 que decorreu de um lançamento equivocado, pois ao invés de ter sido lançado como cancelamento de créditos tributários, erroneamente foi lançado como transferências intragovernamentais
recebidas.
Registrou-se que as divergências foram parcialmente reSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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gularizadas em 2015, restando somente uma divergência de R$ 12.640,72

53/2016 e 3.7 da ITC 91/2017).

Após análise das justiﬁcativas da defesa trazidas em sede
de sustentação oral, a área técnica manteve o posicionamento pela manutenção do indicativo de irregularidade,
destacando que as explicações apresentadas pelo gestor
não eliminaram a distorção identiﬁcada na peça inicial.

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a
transferência de recursos ao Poder Legislativo no montante de R$ 6.925.164,24, quando o valor máximo permitido para transferência era de R$ 6.920.216,91, ensejando o descumprimento do limite constitucional.

Pois bem.

Em sede de defesa, o gestor esclareceu que durante o
exercício de 2014 a Câmara Municipal de São Mateus realizou no mês de dezembro a devolução à Secretaria Municipal de Finanças à ordem de R$ 129.882,97.

Assiste razão a área técnica, pois inobstante as justiﬁcativas da defesa, permaneceu a divergência entre as Transferências Intragovernamentais Recebidas e Transferências Intragovernamentais Concedidas na Demonstração
das Variações Patrimoniais.
Todavia, entendo que a irregularidade seja meramente
formal, por se tratar apenas de erros nos registros contábeis, não constituindo uma irregularidade insanável e
não comprometendo a validade das contas da municipalidade, o que a torna passível de ressalva.
Neste sentido, determino que o atual gestor realize os
ajustes necessários, de modo a conciliar as contas de
Transferências Intragovernamentais Recebidas e Transferências Intragovernamentais Concedidas.
Diante do exposto, entendo pela manutenção do indicativo de irregularidade, destacando, porém, que o presente item por si só não possui potencial ofensivo para macular as contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou falta de natureza formal, sem gravidade e
que não representou dano injustiﬁcado ao erário, nos
moldes do artigo 80, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
II.4.4 Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima do limite constitucional (item 9.1.1 do RT

Base normativa: Art. 29-A, inciso II da CF/1988.

Em sustentação oral, a defesa contestou ainda que no
apontamento em questão, não foram consideradas receitas tributárias e seus respectivos valores arrecadados
em 2013, constantes no Balancete da Receita Orçamentária de 2013, sobre a qual se calculou o duodécimo em
questão, anexando documentação suporte para este indicativo de irregularidade acostas às folhas 396/402 dos
autos.
A área técnica, por sua vez, opinou no sentido de que independente da devolução do montante repassado acima do limite constitucional, o indicativo de irregularidade deve ser mantido, em detrimento da ofensa ao comando constitucional.

dos recursos ﬁnanceiros pelo Poder Legislativo ao Poder
Executivo não tem o condão de afastar a incidência da irregularidade.
Todavia, divirjo quanto ao entendimento de que o presente indicativo de irregularidade seja capaz de culminar
a rejeição das contas do exercício sob análise, visto que a
devolução da Câmara Municipal de São Mateus à Secretaria Municipal de Finanças faria com que o limite constitucional fosse cumprindo.
Ademais, ﬁcou veriﬁcado que não foram computadas receitas tributárias, e ao computa-las, o repasse a maior
seria somente de R$ 783,56. Neste sentido, ﬁca perceptível a baixa materialidade do valor, pois o percentual repassado a maior seria de 0,00068%, conforme exposto
abaixo:
Não foi outro, aliás, o posicionamento do Egrégio Plenário desta Corte de Contas, que no Processo TC
3356/2014, entendeu que o limite de Transferência de
Recursos ao Poder Legislativo deve ser analisado caso a
caso, considerando a relevância do percentual excedido.

Pois bem.

Assim, considerando a devolução do Poder Legislativo à
Secretaria Municipal de Finanças e considerando ainda
o percentual inexpressivo repassado a maior, sob uma
análise pautada pela razoabilidade, entendo pela manutenção do indicativo de irregularidade, destacando,
que o presente item por si só não possui potencial ofensivo para macular as contas, todavia, cabendo recomendação para que o gestor observe o artigo 29-A, inciso
I, da Constituição Federal, ao efetuar repasses ao Poder
Legislativo, aprimorando seus mecanismos de controle
de forma a cumprir com rigor do limite constitucional.

Assiste razão ao relator e a área técnica que a devolução

II.5

Quanto as receitas não computadas no cálculo da base
para as transferências ao Poder Legislativo, a área técnica reconheceu que as alegações da defesa são pertinentes. Todavia, observou que ainda assim houve infringência ao comando constitucional, já que foram repassados
a maior o montante de R$ 783,56.

www.tce.es.gov.br
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NAMENTAL
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 ob-

jetivo 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 gestão patrimonial, inclusive com superávit ﬁnanceiro para abertura de créditos orçamentários no exercício subsequente.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu a todos os limites constitucionais e legais, pois não ultrapassou os limites com pessoal do poder executivo e consolidado, não realizou operações de crédito e antecipação
de receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo
com ensino, Fundeb, saúde e repassou o duodécimo ao
legislativo dentro do máximo permitido, após devolução
de recursos da câmara para a prefeitura.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de São Mateus, sob a responsabilidade do Sr. Amadeu Boroto, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2014, atendeu aos limites constitucionais, legais, os pilares da LRF e a execução do orçamento
e gestão patrimonial.
II.6
DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PARECER PRÉVIO
PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA
Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos,
muito pelo contrário, já eram abordados pela ﬁlosoﬁa na
www.tce.es.gov.br

antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a justiça, deﬁniu que
o justo é uma espécie de termo proporcional:
Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto
é o que viola a proporção. Desse modo, um dos termos
torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno,
como realmente acontece na prática; porque o homem
que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]
(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1991, p. 103)
O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos
cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:
O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete
busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualiﬁcativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso.
Todos esses termos são apropriados, pois computam
ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o que interessa.
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 691.)
A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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1988, consagrou princípios explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV
da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também cuidou de direcionar a
atuação dos órgãos da Administração pública segundo
os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira
expressa:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eﬁciência, ﬁnalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]:
Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, quando aﬁrma
que “um princípio ou postulado intimamente conectado
ao devido processo legal substancial é o da razoabilida-

de das leis, dos atos jurisdicionais e dos administrativos,
que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são princípios complementares e indissociáveis. E mais:
A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do
devido processo legal na ordem constitucional, eis que,
com efeito, ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).
[...]
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do
modo mais amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não
é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos
públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar
com a Administração Pública, ou dela receber benefícios
ﬁscais ou creditícios, subvenções por determinado período, atinge sua liberdade de contratar e de participar da
vida negocial (g.n.).
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive
quando sua atuação se der no âmbito administrativo
processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, ﬁnalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse púwww.tce.es.gov.br

blico e eﬁciência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a ﬁns de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oﬁcial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e ﬁns, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suﬁcientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações ﬁnais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do ﬁm público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. [g.n.]
Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, merecendo, então, a mesma
intensidade a privação de bens, na medida em que um
processo administrativo que visa aplicar multa ou impor
ressarcimento pode atingir os bens do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodiﬁcam outra questão relevante para os direitos
e garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não
estabelecer seguro critério e devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho, ofício ou proﬁssão, que é a básica garantia individual expressamente
assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal. Por isso:
É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado
Administração) veriﬁcar a natureza da conduta praticada
e o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que
informam a atuação daqueles que se relacionam com a
Administração Pública ou que manejam recursos públicos.
(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28,
novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)
O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros
de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Bar-

bosa deﬁne o princípio da proporcionalidade da seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa ordem
da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha ﬁgura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública não poderia utilizar um canhão para abater
um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns
parâmetros para que, no caso concreto, fosse possível
avaliar a eventual desproporcionalidade de certos atos
administrativos.

Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir o ﬁm, contudo, ainda assim, desproporcionais
em relação ao custo-benefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para atingir o ﬁm.
Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui-se que a
adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na apreciação dos pareceres prévios emitidos
pelos tribunais de contas sobre as contas que os prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por decorrência da ordem constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito.

Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os ﬁns colimados pela lei ou ato administrativo.

O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que a
ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal,
na forma da lei e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver.

Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto a
necessidade dos ﬁns, porém e sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder Público.
Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em
favor daquela que afetar o menos possível os interesses
e as liberdades em jogo.

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

Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três subprincípios de cuja conﬂuência depende
a aprovação no teste da proporcionalidade:

www.tce.es.gov.br
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elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Belo
Horizonte: v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).
A regra constitucional é cristalina ao determinar que não
há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes haver
a opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas
por meio da emissão do parecer prévio.
O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o
cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis
de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e despesas
com pessoal.
Na apreciação das contas de governo, como se percebe, temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito das ﬁnanças públicas são avaliados pelos tribunais
de contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua
“aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.
As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na
esfera jurídica de quem as prestou, podendo servir de
base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque
de assuntos ligados à administração pública municipal
é avaliado na emissão dos pareceres prévios das contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado)

estabelece que na ﬁscalização e no julgamento de contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eﬁciência, a
eﬁcácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia
de receitas.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II,
a emissão do parecer prévio pela aprovação das contas
com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual
não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal
de Contas.
A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso concreto, pois somente uma análise ponderada do conjunto das informações acima analisadas, permitirá que este
Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa.
Sendo assim, da análise detida dos autos, pude veriﬁcar:
(i) a conﬁrmação de inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii) que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que a transferência de recursos
ao Poder Legislativo acima do limite constitucional, deve ser considerado passível de ressalva, tendo em vista o
percentual inexpressivo repassado a maior (iv) que a ênfase dada a gestão ﬁscal merece destaque e por isso os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem
ser observados nessa apreciação.
Em se tratando de contas de governo, a análise desta
Corte deve estar voltada para a conduta do Chefe do Executivo na condução da gestão ﬁscal do Ente, vista de maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição de
www.tce.es.gov.br

José de Ribamar Caldas Furtado:
Tratando-se de exame de contas de governo o que deve
ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício das funções políticas de planejamento, organização,
direção e controle das políticas públicas idealizadas na
concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que
foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em
favor do exame da eﬁcácia, eﬁciência e efetividade das
ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado
da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial.
(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
p. 609).
Nesse contexto, mesmo que tenham sido identiﬁcadas
falhas de natureza essencialmente formais, cumpre observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do subprincípio da insigniﬁcância, de maior utilização no ramo do Direito Penal, mas também aplicável a outras esferas jurídicas, notadamente na defesa de direitos fundamentais da pessoa humana.
Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do
caso concreto quando é dever do aplicador do Direito
ponderar as circunstâncias em torno do fato, a natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades que circundam a realidade sob exame, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício
do processo punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo Sancionador (op. cit.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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p. 201 e 203).
O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de
qualquer consequência jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente violada,
limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração, sendo este apenas o primeiro passo, exigindo-se do
órgão judicante, ir além:
Lembre-se que a tipiﬁcação formal é apenas um primeiro passo no enquadramento da conduta do agente, fruto, via de regra, de uma leitura preliminar do texto legal,
na perspectiva de incidência da norma. Necessário, ainda, veriﬁcar a adequação material de sua conduta à norma proibitiva, o que pressupõe valorações mais profundas, exame de particularidades comportamentais, circunstâncias concretas, causas e motivações especíﬁcas
e relevantes do agir humano, fatores sociais complexos
e inﬂuentes no resultado, enﬁm, um conjunto interminável de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie de estágio preliminar no raciocínio jurídico da decisão, não o estágio deﬁnitivo.
[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta fatores
complexos e múltiplos que podem aparecer nos casos
concretos. Descreve-se a conduta proibida com suporte em um juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, levando em conta padrões de conduta
abstratos. Sem embargo, a ocorrência efetiva da conduta no mundo real torna imperioso o exame das particularidades do caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma real conduta que não ofenda, de fato, o bem
juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)

Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição de sanção ou de consequências jurídicas prejudiciais
ao gestor depende da observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como independe
da identiﬁcação da tipicidade formal, devendo superá-la, pois a reação deve se dar em face da ofensa ao bem
jurídico tutelado, no caso a gestão ﬁscal, orçamentária
e ﬁnanceira, ultrapassando o exame da forma por si só.
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis
abstratas, interpretando-as em conformidade com a ordem constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainda que implique um mergulho em universo bastante indeterminado de conceitos e até de valores, não pode
traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, divergindo do entendimento do relator,
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de 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 primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
III.1 Afastar as seguintes irregularidades apontadas no
Relatório Técnico 53/2016:
II.1.1 Evidências de inconstitucionalidade dos artigos 21
e 22 da Lei Municipal 1242/2013 – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II.1.2 Evidências de inconstitucionalidade do artigo 4º da
Lei Municipal 1.330/2014 – Lei Orçamentária Anual;
www.tce.es.gov.br

II.1.3 Abertura de Créditos Adicionais em inobservância
ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e na
Constituição Federal do Brasil;
II.1.4 Abertura de créditos adicionais sem prévia autorização legislativa (item 4.1.4 do RT 53/2016);
II.1.5 Saldo de disponibilidade de recursos na conta “Recursos do RPPS” evidencia no demonstrativo Destinação
de Recursos, anexo Balanço Patrimonial, sem que o município tenha RPPS;
II.1.6 Ausência de demonstração no Balanço Patrimonial
Consolidado dos parcelamentos do PASEP – LONGO PRAZO.
III.2 Manter as seguintes irregularidades, sem condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
III.2.1 Diferença entre os totais de Transferências Recebidas e Transferências Concedidas no Balanço Financeiro Consolidado;
III.2.2 Diferença entre os totais de Transferências Intragovernamentais Recebidas e Transferências Intragovernamentais Concedidas na Demonstração das Variações
Patrimoniais;
III.2.3 Transferências de recursos ao Poder Legislativo
acima do limite constitucional.
III.3 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da Prefeitura de São Mateus, no exercício de 2014,
sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto, na
forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
III.4 DETERMINAR ao atual gestor que realize a conciliaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ção das contas e registros contábeis, analisados nos itens
II.4.2 e II.4.3 deste voto.
III.5 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que:
III.5.1 Observe o artigo 29-A, inciso I, da Constituição Federal, ao efetuar repasses ao Poder Legislativo, aprimorando seus mecanismos de controle de forma a cumprir
com rigor do limite constitucional.
III.5.2 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.
III.6 - Arquivar os autos após os trâmites legais.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. PARECER PRÉVIO TC-096/2018 - 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, em:
1.1 Afastar as seguintes irregularidades apontadas no
Relatório Técnico 53/2016:
1.1.1 Evidências de inconstitucionalidade dos artigos 21
e 22 da Lei Municipal 1242/2013 – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
1.1.2 Evidências de inconstitucionalidade do artigo 4º da
Lei Municipal 1.330/2014 – Lei Orçamentária Anual;
1.1.3 Abertura de Créditos Adicionais em inobservância
ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e na
Constituição Federal do Brasil;
1.1.4 Abertura de créditos adicionais sem prévia autorização legislativa (item 4.1.4 do RT 53/2016);

1.1.5 Saldo de disponibilidade de recursos na conta “Recursos do RPPS” evidencia no demonstrativo Destinação
de Recursos, anexo Balanço Patrimonial, sem que o município tenha RPPS;
1.1.6 Ausência de demonstração no Balanço Patrimonial
Consolidado dos parcelamentos do PASEP – LONGO PRAZO.

rando seus mecanismos de controle de forma a cumprir
com rigor do limite constitucional.
1.5.2 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.
1.6 - Arquivar os autos após os trâmites legais.

1.2 Manter as seguintes irregularidades, sem condão de
macular as contas, conforme já fundamentado no voto-vencedor:

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o relator,
que votou por emitir parecer prévio pela rejeição.

1.2.1 Diferença entre os totais de Transferências Recebidas e Transferências Concedidas no Balanço Financeiro Consolidado;

3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 29ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.

1..2.2 Diferença entre os totais de Transferências Intragovernamentais Recebidas e Transferências Intragovernamentais Concedidas na Demonstração das Variações
Patrimoniais;

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

1.2.3 Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima do limite constitucional.
1.3 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da Prefeitura de São Mateus, no exercício de 2014,
sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto, na
forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
1.4 DETERMINAR ao atual gestor que realize a conciliação das contas e registros contábeis, analisados nos itens
II.4.2 e II.4.3 deste voto.
1.5 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que:
1.5.1 Observe o artigo 29-A, inciso I, da Constituição Federal, ao efetuar repasses ao Poder Legislativo, aprimowww.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 12/12/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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PARECER PRÉVIO TC-097/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 03217/2013-5, 02294/2013-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
UG: PMVP - Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsáveis: IVAN LAUER, VALDEZ FERRARI
Procuradores: PAULO PIRES DA FONSECA, DEUSA REGINA TELES LOPES (OAB: 14774-ES), SERGIO MENEZES DOS
SANTOS (OAB: 9373-ES), BRUNO DE OLIVEIRA SANTIAGO (OAB: 24548-ES), JONDERSON DE ALMEIDA GARCIA,
TIAGO GONCALVES FAUSTINO (OAB: 15825-ES), MAICON
CORTES GOMES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 2012 – EMISSÃO DE
PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO COM RESSALVAS –
ACOLHER – AFASTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Ivan Lauer –
Prefeito Municipal, no período de 01/01 a 21/06/2012 e
de 21/09 a 31/12/2012, bem como do Sr. Valdez Ferrari
– Prefeito Municipal, no período de 22/06 a 20/09/2012.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico Contábil - RTC nº 219/2013 e na Instrução Técnica Inicial - ITI
nº 765/2013 (ﬂs. 792/839), o então Relator determinou
a citação dos agentes responsáveis, nos termos da Decisão Monocrática Preliminar nº 907/2013 (ﬂ. 842).
O Sr. Valdez Ferrari foi devidamente citado, conforme

Termo de Citação nº 2158/2013 (ﬂ. 844) e Aviso de Recebimento - AR (ﬂ. 845), tendo apresentado sua defesa às
folhas 849/931 destes autos.
Já o Sr. Ivan Lauer foi citado, conforme Edital de Citação n° 017/2014 (ﬂ. 937), publicado no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas (ﬂ. 938), tendo o Núcleo de
Controle de Documentos – NCD informado, a folha 940,
que não consta do Sistema de Controle de Documentos, documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pelo Sr. Ivan Lauer, referente ao Edital de Citação nº
017/2014, sendo declarada a revelia do gestor, nos termos da Decisão TC nº 2031/2014 – 1ª Câmara (ﬂ. 946).
Instada a se manifestar, a 5ª Secretaria de Controle Externo, nos termos da Instrução Contábil Conclusiva nº
173/2014, opinou pela rejeição das contas dos responsáveis em epigrafe, bem como pela aplicação de multa
pecuniária ao Sr. Ivan Lauer, em razão da irregularidade
inserta no item II.III da sobredita Instrução, sendo acompanhada pelo Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas
– NEC, conforme a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
3451/2015.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante o Parecer de ﬂs.
1036/1041, seguiu o entendimento da área técnica, pugnando, ainda, pela formação de autos apartados, para
ﬁns de responsabilização do gestor e expedição de determinação.
Na sequência, este Relator proferiu voto no sentido de
expedir citação aos responsáveis, no tocante ao item II.III da Instrução Contábil Conclusiva - ICC e da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC (obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamenwww.tce.es.gov.br

to - art. 42 da LRF), uma vez que o Senhor Valdez Ferrari não foi incluso como responsável por este item, bem
como não constou do relatório e da instrução técnica inicial o levantamento das despesas cuja obrigação de pagamento fora assumida pelos dois gestores no período
de 1º de maio a 31 de dezembro de 2012, não constando, portanto, tal levantamento da citação dos dois gestores, pelo que foi acompanhado pelo Plenário desta
Egrégia Corte de Contas, conforme Decisão - Plenário
01191/2016-1.
Devidamente citados, conforme Termos de Citação
00567/2016-5 e 00568/2016-1, o Sr. Valdez Ferrari encaminhou razões de justiﬁcativa e documentos acostados
às folhas 1070-1091, tendo o Sr. Ivan Lauer encaminhado as razões de justiﬁcativa e documentos acostados às
folhas 1095-1106, contendo mídia digital (CD).
Encaminhados os autos à área técnica, esta se manifestou nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
02011/2016-1 (ﬂs. 1112/1141), pela Emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Vila Pavão,
recomendando a REJEIÇÃO das contas do Sr. Ivan Lauder,
bem como a REJEIÇÃO das contas do Sr. Valdez Ferrari e
ainda, aplicação de multa, pelo descumprimento do art.
42 da Lei Complementar 101/2000.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador Dr. Luciano Vieira, reiterou as suas manifestações
de ﬂs. 1036/1041, pugnando, ainda, para que sejam formados autos apartados.
Registre-se que divergi do posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas, através do Voto nº 02828/2017-5, a ﬁm de que fosse efetivada a conversão do julgamento em diligência, no sentido
de que a área técnica promovesse a elucidação da quesSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tão, se necessário, in loco, confrontando-se os empenhos
considerados pela área técnica com o demonstrativo de
contração de obrigações no período de 01/05/2012 a
31/12/2012, observadas as contratações devidas, de forma a conferir a correta interpretação ao disposto no artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000, sendo acompanhado pelo Colegiado da 1ª Câmara, nos termos da
Decisão TC nº 01879/2017-6.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da
Manifestação Técnica nº 00929/2017-9 (ﬂs. 1183-1198),
opinou pela manutenção da irregularidade, relativa à
“obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira
suﬁciente para o seu pagamento” (item 6.5.1 do RTC nº
219/2013).
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer nº 04059/2017-2 (ﬂs. 1202-1204), de lavra do
Procurador Dr. Luciano Vieira, pugnou pela emissão do
Parecer Prévio, recomendando ao Legislativo Municipal
a rejeição das contas do Executivo Municipal, pela formação de autos apartados, no que se refere aos apontamentos descritos nos itens 5.1.A, 5.1.B e 6.5.1 do Relatório Técnico - RT 441/2016-8, bem como pela expedição
de determinação.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, na forma do art. 29 do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013.

Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relativa ao exercício
de 2012, em comento, necessário é sua análise para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe
deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Preliminarmente, cabe informar que a área técnica, através da Instrução Técnica Conclusiva 02011/2016-1, reiterou os termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
3451/2015, opinando pela rejeição das contas em apreço, bem como aplicação de multa pecuniária ao Sr. Ivan
Lauer, enquanto que o douto representante do Parquet
de Contas divergiu parcialmente da área técnica, pugnando pela rejeição das contas, pela formação de autos
apartados e pela expedição de determinação.
Assim, com a devida vênia, divergi dos sobreditos posicionamentos e determinei através do Voto nº 02828/20175, a conversão do julgamento em diligência, a ﬁm de
que fossem confrontados pela área técnica os empenhos
considerados com o demonstrativo de contração de obrigações, observadas as contratações devidas, no sentido
de fosse conferido a correta interpretação ao disposto
no artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000, no que
fui acompanhado pelo Colegiado da 1ª Câmara, nos termos da Decisão TC nº 01879/2017-6.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
02011/2016-1 e da Manifestação Técnica nº 00929/2017,
verbis:
Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 02011/2016-1:

É o sucinto relatório.

[...]

VOTO

6 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da

Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Prefeituwww.tce.es.gov.br

ra Municipal de Vila Pavão, exercício ﬁnanceiro de 2012,
formalizada de acordo com a Resolução TC 182/2002 e
alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, conclui-se que, dos apontamentos
propostos pelo RTC 219/2013, permanecem as irregularidades constantes dos itens 5.1 A, 5.1 B e 6.5.1, referente ao não recolhimento de contribuições previdenciárias patronais, contribuições de servidores e obrigação
de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
do mandato.
Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
§ 1º, IV da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
Emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Vila Pavão, recomendando a REJEIÇÃO das
contas do Sr. Ivan Lauder, Prefeito Municipal durante o
exercício de 2012 (01/01 a 21/06 e 21/09 a 31/12/12),
nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012; e do art. 132, inciso III, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013);
Emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Vila Pavão, recomendando a REJEIÇÃO das contas do Sr. Valdez Ferrari, Prefeito Municipal durante o
exercício de 2012 (22/06 a 20/09/12), nos termos do
art. 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012; e do
art. 132, inciso III, do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013);
Emissão de acórdão para aplicação da multa prevista no
art. 5º, parágrafo 1º e 2º, da Lei 10.028/2000, em razão
da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2000,
nos termos do art. 454 do RITCES, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Por ﬁm, considerando que a matéria tratada na representação em apenso encontra-se devidamente analisada
no item 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugere-se que seja dada ciência ao Representante no Processo
TC 2294/2013 (Sr. Eraldino Jann Tesch, atual Prefeito do
Município de Vila Pavão) do teor da Decisão ﬁnal a ser
proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o
art. 307, § 7º, da Resolução TC 261/2013. – g.n.
Manifestação Técnica nº 00929/2017:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos termos propostos pelo
relator, conforme Voto 2828/2017, parte integrante da
Decisão 1179/2017, ﬂs. 1172/1178, da 1ª Câmara.
Nesse sentido, foram confrontados todos 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, observadas às contratações devidas.
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 do RTC 219/2013). – (g.n.).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, divergiu parcialmente da área técnica e se manifestou nos termos do seu Parecer nº 04059/2017-2, no seguinte sentido, verbis:
[...]
Insta destacar que a diligência efetuada pela Unida-

de Técnica se referiu especiﬁcamente ao apontamento
constante no item 6.5.1 do RTC 219/2013 (Obrigação de
despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para
o seu pagamento).
Denota-se, assim, da tabela formulada pela SecexContas
que os empenhos e os contratos ocorreram dentro do
período vedado, o que conﬁrma a infringência ao art. 42
da LRF.
Neste contexto, restou apurada a insuﬁciência de caixa
para saldar obrigações e despesas vinculadas à saúde
(R$ 305.494,44) e à educação (R$ 163.030,24), bem como demais obrigações sem vinculação (R$ 138.579,78).
Aliás, no caso vertente, não foram apresentadas provas suﬁcientes para elidir nenhuma das irregularidades
apontadas nestes autos (itens 5.1.A 5.1.B e 6.5.1 do RTC
219/2013), restando, evidenciada, à todas as luzes, lesão ao ordenamento jurídico, conforme já externado este Parquet de Contas às ﬂs. 1036/1041 e 1149/1154.
No entanto, indispensável mencionar que as irregularidades dispostas nos itens 5.1.A e 5.1.B do RTC 219/2013,
de natureza grave, não fazem parte do escopo da análise das contas anuais de governo do Executivo Municipal,
consoante arts. 1º, parágrafo único, inciso III, e 3º, da
Instrução Normativa n. 28/2013.
Noutro giro, quanto à irregularidade elencada no item
6.5.1 do RTC 219/2013 embora repercuta na apreciação das contas de governo, torna-se essencial perquirir a responsabilidade do gestor em procedimento de
ﬁscalização especíﬁco pela possível prática da infração
administrativa tipiﬁcada no art. 5º, incisos III, da Lei n.
10.028/2000.
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, faz-se necessário que sejam formados autos apartados, instaurando-se novo contraditório em
processo de ﬁscalização especíﬁco, com a ﬁnalidade de
aplicar a sanção pecuniária ao responsável, nos moldes
dos arts. 135, inciso II, e 136 da LC n. 621/2012 e 390
do RITCEES c/c art. 5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/2000, em virtude dos apontamentos descritos
nos itens 5.1.A, 5.1.B e 6.5.1 do RTC 219/2013.
Posto isso, o Ministério Público de Contas reiterando as manifestações ministeriais de ﬂs. 1036/1041 e
1149/1154, pugna:
1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Vila Pavão, referente ao exercício de
2012, sob responsabilidade de Ivan Lauer e Valdez Ferrari, na forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012
c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
2 – sejam formados autos apartados, no tocante aos
apontamentos descritos nos itens 5.1.A, 5.1.B, 6.5.1
do RT 00441/2016-8, com a ﬁnalidade de aplicar a sanção pecuniária aos responsáveis, com espeque nos arts.
135, inciso II, e 136 da LC n. 621/2012 c/c art. 5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000 e arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III e § 2°, 281 e 390
do RITCEES; e
3 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo
parecer prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/2000.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento. - (g.n).

(ﬂ. 955), conforme ITC nº 02011/2016-1, pugnando pela
manutenção da irregularidade e, por conseguinte, a rejeição das contas dos responsáveis.

Assim sendo, veriﬁco que a área técnica, após a análise dos documentos apresentados pelos defendentes (ﬂs.
1070-1091 e 1095-1106) reitera as suas manifestações
anteriores, opinando pela rejeição das contas, bem como pela aplicação de multa pecuniária ao Sr. Ivan Lauer,
sendo acompanhada, parcialmente, pelo douto representante do Parquet de Contas, que opinou, ainda, pela
formação de autos apartados e expedição de determinação, em razão de três indicativos de irregularidades mantidos em sua manifestação.

Da análise das justiﬁcativas e documentos apresentados
pelos defendentes (ﬂs. 1070-1091 e 1095-1106), no tocante a este item, entendo que a documentação apresentada não é capaz de afastar a presente irregularidade.

2.

DO MÉRITO:

Desse modo, cumpre a este Relator o enfrentamento de
mérito das irregularidades, cuja mantença foi sugerida
pela área técnica, à luz da documentação dos autos, com
base nas demonstrações contábeis, das razões de defesa, bem como da legislação e da jurisprudência aplicáveis, a saber:
2.1
NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (ITEM 5.1 A DO RTC
219/2013 E 2.1 DA ITC Nº 02011/2016-1):
Base Legal: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal;
art. 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.717/98; art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.212/91; e art. 15,
caput, da Lei Federal nº 8.036/90.
Responsáveis: Ivan Lauer: período de: 01/01 a
21/06/2012 e 21/09 a 31/12/2012 e Valdez Ferrari: período de: 22/06 a 20/09/2012.
A área técnica reitera as suas manifestações apresentadas na Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 173/2014

Isto porque, conforme já analisado no voto anterior, de
acordo com o relatório do SISAUD, restou pendente de
pagamento, total ou parcialmente, no exercício de 2012,
o saldo de despesa empenhada e liquidada em favor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no montante de R$ 645.619,43 (seiscentos e quarenta e cinco mil,
seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos),
apresentando este valor pequena divergência em relação aos demonstrativos desta Prestação de Contas Anual
(R$ 92,68), relacionando empenhos dos meses de julho
a dezembro de 2012 e respectivos pagamentos, além
dos saldos de empenhos a pagar.
O Sr. Ivan Lauer não se manifestou, tendo sido declarado revel, conforme Decisão TC nº 2031/2014.
O Senhor Valdez Ferrari alegou a inexistência da irregularidade e juntou, às ﬂs. 852-931, as Guias da Previdência Social - GPS de junho a agosto de 2012, além da certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às contribuições
de terceiros, emitida em 03/10/2013, com validade até
01/04/2014, sendo elas: junho = R$ 212.125,31 (duzentos e doze mil, cento e vinte cinco reais e trinta e um centavos); julho = R$ 109.362,09 (cento e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e nove centavos); e agosto =
R$ 36.146,41 (trinta e seis mil, cento e quarenta e seis rewww.tce.es.gov.br

ais e quarenta e um centavos).
A subscritora da Instrução Contábil Conclusiva não acolheu as razões de defesa, contra argumentando, em síntese, que o mês de junho não foi objeto de apontamento e que, quanto aos meses de julho e agosto, comparando-se ao valor pago em junho, evidencia pagamento parcial, não havendo associação dos pagamentos com os
empenhos relacionados, nem segregação entre as contribuições Patronais e as retidas de terceiros.
Não se constata nestes autos a presença do Balanço Patrimonial, assim como sua análise, sendo que no Relatório Técnico Contábil – RTC nº 219/2013, limitou-se à apuração do Superávit Financeiro.
No entanto, vejo do Balancete de Veriﬁcação inserido no
CD (ﬂ. 789), que a conta Encargos Sociais a recolher INSS
Empregador, foi debitada em R$ 1.265.820,68 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) e creditada em R$
1.911.532,79 (um milhão, novecentos e onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos),
restando saldo a pagar de R$ 645.712,11 (seiscentos e
quarenta e cinco mil, setecentos e doze reais e onze centavos).
Vejo, ainda, do Voto de Vista proferido por este Conselheiro em Substituição no Processo TC nº 3148/2014, relativo à PCA de 2013 deste Município que esta irregularidade não foi apontada naquelas contas, evidenciando que, se ocorreu no exercício em análise, já fora sanada, sendo certo de que houve alternância de Poder no
período de junho a setembro de 2012, não tendo sido
apontada a irregularidade no período de janeiro a junho
de 2012, podendo ser recolhidas as contribuições devidas mesmo que em atraso, ou até mesmo mediante parSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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celamento.
Em assim sendo, ainda que o Senhor Ivan Lauer não tenha se manifestado, o Senhor Valdez Ferrari apresentou
defesa que, em parte, o beneﬁciou ao ter sido juntada
a Certidão Positiva com efeito de negativa (ﬂ. 931), assim, entendo que, ainda que tenha ocorrido atraso nos
pagamentos das contribuições previdenciárias em 2012,
tal irregularidade fora sanada, visto que fora apresentada Certidão positiva com efeito de negativa.
Posto isto, ainda que fosse desejável o pagamento das
contribuições previdenciárias, no exercício, do valor devido nos meses de julho a novembro de 2012, acompanho em parte a área técnica e o Parquet de Contas,
mantenho a presente irregularidade, porém, entendendo que a mesma não tem o condão de macular as contas
do gestor em apreço.
2.2
NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES (ITEM 5.1
B DO RTC 219/2013 E 2.2 DA ITC Nº 02011/2016-1):
Base Legal: Art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.212/91 e art. 37, da Constituição Federal.
Responsáveis: Ivan Lauer: período de: 01/01 a
26/06/2012 e 21/09 a 31/12/2012 e Valdez Ferrari: período de: 22/06 a 20/09/2012.
De igual modo, quanto a este item, a área técnica reitera
as suas manifestações apresentadas na Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 173/2014 (ﬂ. 955), conforme ITC
nº 02011/2016-1, pugnando pela manutenção da irregularidade, com a rejeição das contas dos agentes responsáveis.
Da análise das justiﬁcativas e documentos apresentados
pelos defendentes (ﬂs. 1070-1091 e 1095-1106), no to-

cante a este item, entendo que este indicativo de irregularidade deve ser afastado.
A subscritora da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº
173/2014 entende que, de acordo com o Anexo 17, e,
subsidiariamente, o balancete de veriﬁcação (SISAUD
anexo), constatou-se a inscrição, em dezembro de 2012,
de apenas R$ 67.660,55 (sessenta e sete mil, seiscentos
e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), na referida conta, restando a pagar o valor de R$ 427.357,25
(quatrocentos e vinte sete mil, trezentos e cinquenta e
sete reais e vinte cinco centavos).
Como mencionado no item anterior, o Senhor Ivan
Lauer não se manifestou, sendo declarado revel, tendo
o Senhor Valdez Ferrari apresentado a mesma defesa do
item anterior, ou seja, que inexiste a irregularidade em
razão dos pagamentos comprovados nos meses de junho
a agosto de 2012, apresentando a Certidão Positiva com
efeito de negativa, emitida em 03/10/2013, com validade até 01/04/2014 (ﬂ. 931).
Veriﬁco do Balanço Financeiro e do Anexo 17 (ﬂs. 151 e
153), que a conta INSS Servidores, trouxe do exercício de
2011, o saldo de R$ 266.093,22, sendo retido no exercício de 2012 o total de R$ 755.643,36, e recolhido o montante de R$ 594.379,33, resultando a diferença no exercício, em R$ 161.264,03, que, somada ao saldo do exercício anterior, resultou no saldo ﬁnal de R$ 427.357,25.
Assim, vê-se que o valor de retenção no exercício foi de
R$ 755.643,36, em tendo sido transferido do exercício
anterior R$ 266.093,22, veriﬁca-se que o valor que ﬁcou
sem recolhimento é de R$ 161.264,03, ou seja, observado o ﬂuxo de caixa, o gestor pagou o equivalente a sua
obrigação existente, visto que deixou para o exercício
de 2013 menor valor a pagar que aquele transferido do
www.tce.es.gov.br

exercício de 2011.
Além disso, quanto às contribuições previdenciárias a recolher, no mês de dezembro, somente se tem obrigação
de recolhimento no dia 07 de janeiro do ano seguinte,
razão pela qual não se pode ter por irregular uma situação em que não se demonstra a ausência de recolhimento que não era exigível naquela data.
Desse modo, divirjo da área técnica e do Parquet de Contas e afasto a presente irregularidade, devendo ser expedida determinação para que se efetive o recolhimento das contribuições previdenciárias na data exigível evitando-se a oneração por parte do órgão público quanto
à ﬂuência de juros e correção monetária.
2.3
OBRIGAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDA NOS
DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA O SEU
PAGAMENTO (ITEM 6.5.1 do RTC 219/2013, 2.3 DA ITC
Nº 02011/2016-1 E 2.1 da MT 00929/2017-9):
Base Legal: Art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000.
Responsáveis: Ivan Lauer: período de: 01/01 a
26/06/2012 e 21/09 a 31/12/2012 e Valdez Ferrari: período de: 22/06 a 20/09/2012.
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:
[...]
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu manSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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dato, 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.

nistrativo 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
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado.

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 efetuará o pagamento respectivo.
Diante disso, não resta dúvidas que o ato administrativo
que assume a obrigação da despesa é o contrato admi-

[...]

§ 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;
(...)
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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 administrativo 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 oportuniSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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zar 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
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 mon-

tante 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
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
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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 Planejamento.
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 houve contração,
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.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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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.

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$ 305.494,44.

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 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.

Por ﬁm, indicou a tabela denominada: Recursos Não Vinculados, no valor total de (-) R$ 138.579,78.

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,
o titular do Poder Executivo do Município de Vila Pavão
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$ 163.030,24.

Promovendo-se, pois, o somatório de todas as despesas
empenhadas com a indicação de contratos 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$ 209.889,37; Educação – Recursos próprios, no valor de R$ 167.611,18; Recursos Não vinculados, no valor de R$ 620.804,65.
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$ 305.494,44, portanto, tal valor é inferior
ao valor indicado como de insuﬁciência ﬁnanceira, no
valor de R$ 209.899,37, 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 recursos não vinculados, cujo valor remanescente foi de R$ 253.349,72.
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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$ 209.889,37, 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$ 138.579,78,
e, em sendo este inferior ao valor de insuﬁciência ﬁnanceira indicada, esta não subsiste;
3.
Quanto à insuﬁciência ﬁnanceira indicada, no
valor de R$ 138.579,78, esta 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
Manifestação Técnica nº 00929/2017-9, no valor de R$
367.454,93, 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$ 620.804,65, demonstra de forma
evidente que não há insuﬁciência ﬁnanceira, pelo contrário, a sobra de recursos não vinculados de livre aplicação, no valor de R$ 253.349,72.
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,
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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
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,
o titular do Poder Executivo do Município de Vila Pavão
teria contraído obrigação de despesas nos dois últimos
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento.
Ademais, cabe informar que o Relator destes autos, em
seu voto, no que se refere à Educação – Recursos 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”.
Neste contexto, cabe informar que a tabela abaixo demonstra os números antes indicados, vejamos:

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
www.tce.es.gov.br

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
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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.
2.4.
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 douto representante do Ministério Público Especial de Contas, pugna pela formação de autos
apartados, com a ﬁnalidade de responsabilizar, pessoalmente, o Sr. Valdez Ferrari, além do Sr. Ivan Lauer, pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei nº 10.028/00, consoante apontamento descrito no item 6.5.1 do RTC 219/2013, considerando o cometimento de infração, diante da infringência ao artigo 42,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, verbis:
[...]

sua responsabilidade pessoal.
§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir
a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. – g.n.
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 tratada pelo artigo 42
da LRF, que se refere à disponibilidade de caixa no ﬁnal
do mandado do gestor.
Neste caso, entendo que resta prejudicada a análise da
formação de autos apartados, em razão do afastamento
da irregularidade, todavia, pelo Princípio da Eventualidade promove-se sua análise.
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:

OU NOMINAL ESTABELECIDAS NO ANEXO DE METAS
FISCAIS, os Poderes e o Ministério Público promoverão,
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta
dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
[...]
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.
§ 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:
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. 5º Constitui infração administrativa contra as leis
de ﬁnanças públicas:

I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:

(...)

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;

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 – 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

Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que A REALIZAÇÃO DA RECEITA PODERÁ NÃO COMPORTAR O
CUMPRIMENTO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO
www.tce.es.gov.br

III - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4º;
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V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.

[...]

§ 1º O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos:

Art. 359-c. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do último ano do
mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício ﬁnanceiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suﬁciente de disponibilidade de caixa: Pena
– reclusão, de um a quatro anos. g.n.

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 à 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:

ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA

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 PRATICÁ-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 cawww.tce.es.gov.br

so 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, 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, divergindo do entendimento do Parquet de Contas,
entendo pela 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.
Em conclusão, extrai-se das planilhas constantes da Manifestação Técnica 00929/2017-9 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
conta da falta de clareza na aplicação dos recursos por
grupo de despesas, porém, tal sistemática era aquela
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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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.

4.
EMITIR Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Vila Pavão, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Município, relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Ivan Lauer: período de: 01/01 a 26/06/2012 e 21/09 a
31/12/2012 e do Sr. Valdez Ferrari: período de: 22/06 a
20/09/2012;621/2012;

3.

5.
EXPEDIR as seguintes DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Poder Executivo Municipal:

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.
AFASTAR a irregularidade constante do item 2.2
(item 5.1 b do RTC 219/2013 e 2.2 da ITC nº 02011/20161) desta decisão, pelas razões antes expendidas;
2.
AFASTAR a irregularidade indicada no item 2.3
(item 6.5.1 do RTC 219/2013, 2.3 da ITC nº 02011/20161 e 2.1 da MT 00929/2017-9), considerando que a metodologia utilizada pela área técnica não permite elementos suﬁcientes para formação da convicção quanto
a ocorrência da irregularidade, visto que a análise apenas dos empenhos não é suﬁciente para aﬁrmar o momento em que contraída as obrigações, de forma a conferir a correta interpretação ao disposto no artigo 42 da
Lei Complementar nº 101/2000;
3.
DEIXAR de formar autos apartados pelas razões
expendidas no item 2.4 desta decisão;

5.1.
Observe a devida aplicação dos recursos 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;
5.2.
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;
6.
ARQUIVAR os presentes autos após as providências do art. 131, do RITCEES, e, após o respectivo
trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
VOTO COMPLEMENTAR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Ivan Lauer –
Prefeito Municipal, no período de 01/01 a 21/06/2012 e
de 21/09 a 31/12/2012, bem como do Sr. Valdez Ferrari
– Prefeito Municipal, no período de 22/06 a 20/09/2012.
www.tce.es.gov.br

Ocorre que, após prolação de Voto nº 2333/2018-1, houve sobrestamento do feito, no sentido de que o Colegiado paciﬁcasse a matéria, atinente ao artigo 42, da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
Assim, após a paciﬁcação da matéria por esta Corte de
Contas, apresento complemento de voto, a ﬁm de demonstrar alinhamento aos termos do completo de voto apresentado.
É o sucinto relatório.
COMPLEMENTO DE VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relativa ao exercício de 2012, em comento, necessário é sua análise para
posterior deliberação, em razão da documentação que
lhe deu suporte, bem como da posição adotada por este Egrégio Tribunal de Contas, no que se refere ao artigo
42, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Preliminarmente, cabe informar que a área técnica, através da Instrução Técnica Conclusiva 02011/2016-1, reiterou os termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
3451/2015, opinando pela rejeição das contas em apreço, bem como pela aplicação de multa pecuniária ao Sr.
Ivan Lauer, enquanto que o douto representante do Parquet de Contas divergiu parcialmente da área técnica,
pugnando pela rejeição das contas, pela formação de autos apartados e pela expedição de determinação.
Assim, com a devida vênia, divergi dos sobreditos posicionamentos e determinei através do Voto nº 02828/20175, a conversão do julgamento em diligência, a ﬁm de
que fossem confrontados pela área técnica os empenhos
considerados com o demonstrativo de contração de obriSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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gações, observadas as contratações devidas, no sentido
de fosse conferido a correta interpretação ao disposto
no artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000, no que
fui acompanhado pelo Colegiado da 1ª Câmara, nos termos da Decisão TC nº 01879/2017-6.
Transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 02011/20161 e da Manifestação Técnica nº 00929/2017, verbis:
Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 02011/2016-1:
[...]
6 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, exercício ﬁnanceiro de 2012,
formalizada de acordo com a Resolução TC 182/2002 e
alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, conclui-se que, dos apontamentos
propostos pelo RTC 219/2013, permanecem as irregularidades constantes dos itens 5.1 A, 5.1 B e 6.5.1, referente ao não recolhimento de contribuições previdenciárias patronais, contribuições de servidores e obrigação
de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
do mandato.
Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
§ 1º, IV da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
Emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Vila Pavão, recomendando a REJEIÇÃO das
contas do Sr. Ivan Lauder, Prefeito Municipal durante o
exercício de 2012 (01/01 a 21/06 e 21/09 a 31/12/12),
nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012; e do art. 132, inciso III, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013);

Emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Vila Pavão, recomendando a REJEIÇÃO das contas do Sr. Valdez Ferrari, Prefeito Municipal durante o
exercício de 2012 (22/06 a 20/09/12), nos termos do
art. 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012; e do
art. 132, inciso III, do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013);
Emissão de acórdão para aplicação da multa prevista no
art. 5º, parágrafo 1º e 2º, da Lei 10.028/2000, em razão
da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2000,
nos termos do art. 454 do RITCES, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Por ﬁm, considerando que a matéria tratada na representação em apenso encontra-se devidamente analisada
no item 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugere-se que seja dada ciência ao Representante no Processo
TC 2294/2013 (Sr. Eraldino Jann Tesch, atual Prefeito do
Município de Vila Pavão) do teor da Decisão ﬁnal a ser
proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o
art. 307, § 7º, da Resolução TC 261/2013. – g.n.
Manifestação Técnica nº 00929/2017:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos termos propostos pelo
relator, conforme Voto 2828/2017, parte integrante da
Decisão 1179/2017, ﬂs. 1172/1178, da 1ª Câmara.
Nesse sentido, foram confrontados todos 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, observadas às contratações devidas.
Dessa forma, sugere-se o encaminhamento ao relator,
www.tce.es.gov.br

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 do RTC 219/2013). – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, divergiu parcialmente da área técnica e se manifestou nos termos do seu Parecer nº 04059/2017-2, no seguinte sentido, verbis:
[...]
Insta destacar que a diligência efetuada pela Unidade Técnica se referiu especiﬁcamente ao apontamento
constante no item 6.5.1 do RTC 219/2013 (Obrigação de
despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para
o seu pagamento).
Denota-se, assim, da tabela formulada pela SecexContas
que os empenhos e os contratos ocorreram dentro do
período vedado, o que conﬁrma a infringência ao art. 42
da LRF.
Neste contexto, restou apurada a insuﬁciência de caixa
para saldar obrigações e despesas vinculadas à saúde
(R$ 305.494,44) e à educação (R$ 163.030,24), bem como demais obrigações sem vinculação (R$ 138.579,78).
Aliás, no caso vertente, não foram apresentadas provas suﬁcientes para elidir nenhuma das irregularidades
apontadas nestes autos (itens 5.1.A 5.1.B e 6.5.1 do RTC
219/2013), restando, evidenciada, à todas as luzes, lesão ao ordenamento jurídico, conforme já externado este Parquet de Contas às ﬂs. 1036/1041 e 1149/1154.
No entanto, indispensável mencionar que as irregularidades dispostas nos itens 5.1.A e 5.1.B do RTC 219/2013,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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de natureza grave, não fazem parte do escopo da análise das contas anuais de governo do Executivo Municipal,
consoante arts. 1º, parágrafo único, inciso III, e 3º, da
Instrução Normativa n. 28/2013.
Noutro giro, quanto à irregularidade elencada no item
6.5.1 do RTC 219/2013 embora repercuta na apreciação das contas de governo, torna-se essencial perquirir a responsabilidade do gestor em procedimento de
ﬁscalização especíﬁco pela possível prática da infração
administrativa tipiﬁcada no art. 5º, incisos III, da Lei n.
10.028/2000.
Dessa forma, faz-se necessário que sejam formados autos apartados, instaurando-se novo contraditório em
processo de ﬁscalização especíﬁco, com a ﬁnalidade de
aplicar a sanção pecuniária ao responsável, nos moldes
dos arts. 135, inciso II, e 136 da LC n. 621/2012 e 390
do RITCEES c/c art. 5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/2000, em virtude dos apontamentos descritos
nos itens 5.1.A, 5.1.B e 6.5.1 do RTC 219/2013.
Posto isso, o Ministério Público de Contas reiterando as manifestações ministeriais de ﬂs. 1036/1041 e
1149/1154, pugna:
1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Vila Pavão, referente ao exercício de
2012, sob responsabilidade de Ivan Lauer e Valdez Ferrari, na forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012
c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
2 – sejam formados autos apartados, no tocante aos
apontamentos descritos nos itens 5.1.A, 5.1.B, 6.5.1
do RT 00441/2016-8, com a ﬁnalidade de aplicar a san-

ção pecuniária aos responsáveis, com espeque nos arts.
135, inciso II, e 136 da LC n. 621/2012 c/c art. 5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000 e arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III e § 2°, 281 e 390
do RITCEES; e
3 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo
parecer prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/2000.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento. - g.n.
Assim sendo, veriﬁco que a área técnica, após a análise dos documentos apresentados pelos defendentes (ﬂs.
1070-1091 e 1095-1106) reitera as suas manifestações
anteriores, opinando pela rejeição das contas, bem como pela aplicação de multa pecuniária ao Sr. Ivan Lauer,
sendo acompanhada, parcialmente, pelo douto representante do Parquet de Contas, que opinou, ainda, pela
formação de autos apartados e expedição de determinação, em razão de três indicativos de irregularidades mantidos em sua manifestação.
2.

DO MÉRITO:

Cabe ressaltar, no que se referem as irregularidades descritas nos itens 2.1 (item 5.1-A do RTC 219/13 e 2.1 da
ITC nº 2011/16-1), 2.2 (item 5.1 B do RTC 219/13 e 2.2
da ITC nº 2011/16-1), 2.4 (Da formação de autos apartados), relativos as decisões, constantes do Voto nº
2333/2018-1, mantenho os posicionamentos antes esposados.
www.tce.es.gov.br

Desse modo, passo a análise do mérito da irregularidade, relativa a decisão constante do item 2.3 do Voto nº
2333/2018-1.
2.1.
OBRIGAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDA NOS
DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA O SEU
PAGAMENTO (ITEM 2.3 do Voto nº 233/2018-1, 6.5.1
do RTC 219/2013, 2.3 da ITC nº 02011/2016-1 E 2.1 da
MT 00929/2017-9):
Base Legal: Art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000.
Responsáveis: Ivan Lauer: período de: 01/01 a
26/06/2012 e 21/09 a 31/12/2012 e Valdez Ferrari: período de: 22/06 a 20/09/2012.
Ressalte-se, quanto a este item, que o art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que é vedado ao titular do poder ou órgão, nos dois últimos 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 o assunto, cabe ressaltar que este Conselheiro
em Substituição, quando da análise do Processo TC nº
4003/2013, suscitou questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, ao exercício do contraditório e
da ampla defesa, de maneira que, em havendo impossibilidade material da análise do item, deve ser considerada prejudicada a análise e considerar o item regular com ressalva.
Naquela oportunidade, inclusive, este Conselheiro em
Substituição ressaltou que ao mudar o critério de metodologia para ﬁns de veriﬁcação do art. 42, da LRF, resulSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tou 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 respeito do tema, segurança jurídica, leciona a Prof.ª
Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:
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. – g.n.
In casu, 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 se tenha observada inconsistência de insuﬁciência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, 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.
Assim, 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.

lheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, entendendo
pela não aplicação de sanção administrativa, inerente
ao descumprimento do art. 42 da LRF.

Portanto, 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.

3.

Por estas razões, entendo que deve ser considerada
prejudicada a análise da irregularidade “obrigação de
despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”, por impossibilidade material de
se promover sua análise, 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 destes autos.
Desta forma, entendo que resta prejudicada, também,
a aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo 42 da LRF, bem como não se mostra possível aplicação analógica ou extensiva em matéria
de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo
qual, divirjo do entendimento da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do Eminente Consewww.tce.es.gov.br

Em assim sendo, entendo que resta prejudicada a análise da violação ao art. 42 da LRF, havendo impossibilidade material de se promover sua análise, razão pela qual,
divergindo da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, afasto a presente irregularidade.
DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica, do Ministério Público Especial de
Contas e do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.
AFASTAR a irregularidade constante do item 2.2
(item 5.1 b do RTC 219/2013 e 2.2 da ITC nº 02011/20161) desta decisão, pelas razões antes expendidas;
2.
CONSIDERAR PREJUDICADA a análise da irregularidade indicada no item 2.3 (item 6.5.1 do RTC
219/2013, 2.3 da ITC nº 02011/2016-1 e 2.1 da MT
00929/2017-9), considerando que a metodologia utilizada pela área técnica não permite elementos suﬁcientes para formação da convicção quanto a ocorrência da
irregularidade, havendo impossibilidade material de se
promover referida análise, de forma a conferir a correta interpretação ao disposto no artigo 42 da Lei CompleSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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mentar nº 101/2000;
3.
DEIXAR de formar autos apartados pelas razões
expendidas no item 2.4 desta decisão, sobretudo porque se encontra prejudicada a análise de referida violação;
4.
EMITIR Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Vila Pavão, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Município, relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Ivan Lauer: período de: 01/01 a 26/06/2012 e 21/09 a
31/12/2012 e do Sr. Valdez Ferrari: período de: 22/06 a
20/09/2012;621/2012;
5.
EXPEDIR as seguintes DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Poder Executivo Municipal:
5.1.
Observe a devida aplicação dos recursos 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;
5.2.
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.
6.
DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após as providências do Art. 131,
do RITCEES e o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. PARECER PRÉVIO TC-097/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espí-

rito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo então relator, em:
1.1 AFASTAR a irregularidade constante do item 2.2
(item 5.1 b do RTC 219/2013 e 2.2 da ITC nº 02011/20161) desta decisão, pelas razões antes expendidas;
1.2 CONSIDERAR PREJUDICADA a análise da irregularidade indicada no item 2.3 (item 6.5.1 do RTC 219/2013,
2.3 da ITC nº 02011/2016-1 e 2.1 da MT 00929/20179), considerando que a metodologia utilizada pela área
técnica não permite elementos suﬁcientes para formação da convicção quanto a ocorrência da irregularidade, havendo impossibilidade material de se promover
referida análise, de forma a conferir a correta interpretação ao disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº
101/2000;
1.3 DEIXAR de formar autos apartados pelas razões expendidas no item 2.4 desta decisão, sobretudo porque
se encontra prejudicada a análise de referida violação;
1.4 EMITIR Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Vila Pavão, recomendando a APROVAÇÃO
COM RESSALVAS das contas do Município, relativas
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Ivan Lauer: período de: 01/01 a 26/06/2012 e 21/09 a
31/12/2012 e do Sr. Valdez Ferrari: período de: 22/06 a
20/09/2012;621/2012;
1.5 EXPEDIR as seguintes DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Poder Executivo Municipal:
1.5.1 Observe a devida aplicação dos recursos 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;
www.tce.es.gov.br

1.5.2 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.
1.6 DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após as providências do Art. 131, do RITCEES e o respectivo trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do então Relator conselheiro substituto Marco Antonio da Silva. Vencido o
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou pela emissão de parecer prévio pela rejeição. Absteve-se de votar a conselheira em substituição Marcia Jaccoud Freitas, condutora do processo nos termos do art.
86, §4º do Regimento Interno.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 29ª 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. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (relator nos termos do artigo 86, §2º do Regimento Interno).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator nos termos do art. 86, §2º,
do Regimento Interno.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 12/12/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
PARECER PRÉVIO TC-101/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05684/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE - EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS – DETERMINAÇÃO - FORMAR AUTOS APARTADOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Alegre, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade do senhor Paulo Lemos
Barbosa - Prefeito Municipal, encaminhada a este Tribunal de Contas por meio sistema CidadES-Web, em 03 de
agosto de 2017.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1023/2017
onde constam indícios de irregularidades as quais foram
apontadas na Instrução Técnica Inicial 1485/2017, com
sugestão de citação do responsável, o que foi acolhido

na Decisão Monocrática 2039/2017:
Tabela
Devidamente citado, o responsável apresentou razões
de defesa no prazo legal.
Foram os autos submetidos à análise da área técnica a qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
2963/2018, opinando pela rejeição das contas apresentadas. O Ministério Público de Contas manifesta-se no
mesmo sentido no Parecer 3682/2018 da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva.
É o breve relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito se encontra 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 2963/2018 abaixo transcrita:
“[...]
2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTES
DE RECURSOS (Item 4.1.1 do RT 1023/2017)
Base Normativa: art. 167, V da Constituição da República e art. 43 da Lei 4.320/64.
Consta do RT 1023/2017:
Da análise do Demonstrativo de Créditos Adicionais –
DEMCAD constata-se que foram abertos créditos num
total de R$ 3.581.803,70, cuja fonte de recurso indicada para ocorrer a despesa foi o “excesso de arrecadação”
www.tce.es.gov.br

Considerando que não houve excesso de arrecadação no
exercício em análise, conforme Tabela 05, indicando que
foram abertos créditos adicionais sem fonte suﬁciente
de recurso, sugere-se a citação do responsável para que
apresente as justiﬁcativas que entender necessárias.
JUSTIFICATIVA: O jurisdicionado informa que a fonte de
recursos utilizada teve como origem os convênios ﬁrmados pelo município. Menciona ainda o art. 6 º, inc. III, da
LOA (Lei 3375/15), que prevê que as suplementações ou
remanejamento utilizando como fonte recursos de convênios não oneram o limite de créditos adicionais. Aﬁrma também ter encaminhado listagem dos decretos que
utilizaram fonte de recursos provenientes de convênios,
no montante de R$ 3.581.803,70.
ANÁLISE: Não consta da justiﬁcativa a listagem dos decretos de abertura dos créditos adicionais, via fonte de
recursos provenientes de convênios. Contudo, consultando-se o sitio eletrônico da Prefeitura, foram localizados alguns decretos relacionados à abertura de créditos
adicionais com fonte de recursos provenientes de convênios. Os decretos localizados são os demonstrados no
quadro abaixo:
Decretos
9783/2016
9788/2016
9789/2016
9805/2016
9810/2016
9836/2016
9906/2016
9910/2016
9931/2016
9933/2016
9965/2016
9970/2016
9993/2016
Total

valor do convênio
182.658,09
219.504,77
164.690,12
95.152,13
1.237.858,74
308.215,97
31.018,96
30.946,50
25.181,20
2.726,77
536.002,87
91.627,67
119.587,65
3.045.171,44

Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Ocorre que os demais decretos evidenciados no DEMCAD, no total de R$ 536.632,20, não foram localizados
no sítio eletrônico da prefeitura. Ressalte-se que mesmo
os decretos identiﬁcados não discriminam qual a origem
do convênio.
Assim, em função do exposto, mantém-se a irregularidade.
2.2. ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL (Item 6.1 do RT 1023/2017)
Base Normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
Consta do RT 1023/2017:
O anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFRAP), encaminhado junto a esta PCA, evidencia as disponibilidades
de caixa e dos restos a pagar, como segue:
Ao contrário do RGFRAP, o Demonstrativo do Superávit/
Déﬁcit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial evidencia em 31/12/2016 superávit ﬁnanceiro apenas em
recursos vinculados de R$ 38.777.743,73, sendo que R$
12.108.962,42 refere-se ao saldo do RPPS.
Os resultados apresentados indicam a utilização de recursos vinculados para cobertura do déﬁcit ﬁnanceiro na
fonte de recursos não vinculados, uma vez que o superávit ﬁnanceiro do município, excluído o RPPS, foi de R$
9.014.790,64 e o RGFRAP indica disponibilidade de caixa
líquida (antes da inscrição de restos a pagar não processados) de R$ 13.371.314,10.
Por ﬁm, veriﬁca-se que tanto o RGFDCX, quanto o Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro apurado no
Balanço Patrimonial, apresentam o resultado ﬁnanceiro

por fonte/destinação de recursos diferente do apurado
na presente análise (item 7.4.1), como segue:
Tabela 1): Resultado ﬁnanceiro – RGFDCX x Anexo ao
BALPAT x Apurado TCEES
Recursos de Convênios (cód. 204) e Demais Recursos
Vinculados à Saúde (cód. 299).
Recursos de Convênios (cód. 108) e Demais Recursos
Vinculados à Educação (cód. 199).
Fonte: Processo TC 05684/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Essas discrepâncias, além de conﬁgurar inconsistências
de saldos entre as fontes de recursos evidenciadas no
Anexo ao BALPAT e no RGFRAP, comprometem a credibilidade dos demonstrativos contábeis correlatos, bem
como o conhecimento da real posição ﬁnanceira do município.
Diante do exposto, propõe-se a citação do prefeito para apresentar justiﬁcativas acompanhadas de provas documentais.
JUSTIFICATIVA: Segue abaixo reprodução da justiﬁcativa
apresentada:
ANÁLISE: De início, cabe reforçar que o apontamento foi
efetuado para que o responsável justiﬁcasse a evidenciação de resultado ﬁnanceiro por fonte de recursos incompatível com a análise realizada pela área técnica desta
Corte de Contas.
No que diz respeito ao sistema LRFWEB, a responsabilidade pela inserção de informações a serem apresentadas a esta corte de contas é do gestor, devendo o mesmo dispor de dados conﬁáveis em sua contabilidade, a
ﬁm de serem encaminhados para análise. Ou seja, as inwww.tce.es.gov.br

formações devem estar organizadas de forma a garantir
um registro ﬁdedigno dos fenômenos econômicos ocorridos. Nessa linha, as informações que alimentam os sistemas LRFWEB e Cidades devem ser coerentes, partindo de uma mesma base de dados. A existência de desconformidade entre os mesmos demonstra que os dados que os alimentam não estão sendo adequadamente tratados.
Quanto às planilhas apresentadas em peça complementar, veriﬁcou-se que os saldos líquidos referentes às fontes de recursos vinculadas à saúde são condizentes com
os saldos decorrentes dos valores constantes da tabela
25 (Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar) do RT 1023/17. Já no que se refere às fontes
de recursos relacionadas à educação, os valores apresentados em planilha continuam incompatíveis em relação
ao apurado por esta corte de contas no Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar.
O jurisdicionado admite que várias fontes de recursos tiveram seus saldos migrados de forma inconsistente entre os exercícios de 2012 e 2013, levando ao entendimento de que as incongruências vêm ocorrendo já há
algum tempo.
Cabe mencionar que não foi identiﬁcado na justiﬁcativa
o pedido de retiﬁcação no sistema LRFWEB.
Das informações expostas acima, conclui-se pela ausência de um controle e evidenciação eﬁcaz sobre algumas
fontes de recursos administradas pelo município em
2016. Ressalte-se que as distorções no resultado ﬁnanceiro podem induzir o ente público ao erro em exercícios posteriores quando da abertura de créditos adicionais tendo por fonte a existência de superávit ﬁnanceiro,
observada a fonte de recursos.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Assim, permanece a irregularidade, sendo, contudo,
passível de ressalva e determinação. Vale mencionar
também que não foi identiﬁcado no RT 1023/2018, evidências de inobservância do art. 42 da LRF.

Não foi encontrada, em consulta ao sítio eletrônico da
Câmara Municipal de Alegre, lei comprovando a implementação do plano de amortização que objetive o equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência.

2.3. AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS (ITEM 6.2 DO RT 1023/2017)

Sugere-se, portanto, citar o responsável para que encaminhe documentação comprobatória das providências
que tomou para dar cumprimento integral à legislação
previdenciária, com vistas ao equacionamento do déﬁcit
atuarial de R$ 95.937.136,58.

Base Normativa: art. 40 da Constituição da República,
artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
Consta do RT 1023/2017:
Em consulta preliminar ao Demonstrativo do Resultado de Avaliação Atuarial - DRAA do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Alegre, data-base
de 31/12/2015, apresentado como documentação que
compõe a prestação de contas anual de 2016 do IPAS (CidadesWeb), constatou-se a apuração de Déﬁcit Atuarial
no montante de R$ 95.937.136,58.
Estabelece o art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008:
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir
do seu estabelecimento em lei do ente federativo. (g.n.)
Por seu turno, dispõe o art. 40 da Constituição da República:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial e o disposto neste artigo.

JUSTIFICATIVA: Segue abaixo reprodução da justiﬁcativa
apresentada:
ANÁLISE: Observando-se as justiﬁcativas apresentadas,
não ﬁcaram claras as providências adotadas pelo gestor
no sentido de dar cumprimento integral à legislação previdenciária, garantindo o equilíbrio atuarial, nem tampouco foram encaminhados documentos comprobatórios que apontem nesse sentido. Fica, portanto, mantida a irregularidade.
Registre-se que as possíveis soluções a serem adotadas
pelo município para equilibrar o regime próprio, considerando a regulamentação vigente, repercutem negativamente na apuração do limite de gastos com pessoal
previsto nos arts. 20 e 22 da LRF, que no presente exercício ﬁcou em 54,66% da receita corrente líquida (próximo item).
2.4. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (Item 7.1.1 DO RT 1023/2017)
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo
22 da LC 101/2000
Consta do RT 1023/2017:
www.tce.es.gov.br

Veriﬁca-se que o Poder Executivo executou o montante
de R$ 37.044.895,42 com despesas de pessoal e encargos sociais, correspondendo a uma aplicação de 54,66%
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício (R$ 67.779.419,96).
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo descumpriu
o limite legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III,
alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00, excedendo-o em R$ 444.008,64.
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável no
1º e 2º semestres de 2016 (Processos TC 6.938/2016,
1.474/2017). Observa-se que cabe ao Prefeito tomar as
providências dispostas no art. 23 da Lei Complementar
101/00, observando ainda o que dispõe o § 2º do art. 63
da mesma lei.
De acordo com os dados declaratórios encaminhados
via sistema LRFWEB e o resultado da apuração do índice, efetuado por este TCEES nas PCA’s dos exercícios de
2013, 2014, 2015 e 2016, tem-se o seguinte:
Tabela 2): Despesas com pessoal – LRFWEB x PCA
Em R$ 1,00
Conforme se veriﬁca no quadro acima, o marco inicial
do descumprimento do limite pelo município foi o 1º
sem/13, com 55,06% da receita corrente líquida. Observa-se também que os dados informados no sistema LRFWEB, pertinentes ao relatório de gestão ﬁscal do 2º semestre de 2016 (52,77%), são inconsistentes em relação
aos valores apurados pelo TCEES, em sede prestação de
contas anual (54,66%).
Diante da repercussão que causam na despesa com pessoal, vale destacar a questão do regime próprio de previdência do município, que possui 96 milhões de reais
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

280

ATOS DA 1a CÂMARA

de déﬁcit atuarial não equacionado por lei municipal,
matéria tratada no item 6.3. Segundo dados da PCA, a
despesa com aposentadorias e pensões do exercício de
2016 atingiu o montante de R$ 8.511.067,76, tendo sido considerado em gastos com pessoal o total de R$
1.286.018,22 (aporte ﬁnanceiro).
Ademais, destaca-se que o descumprimento da despesa
com pessoal sujeita o responsável às penalidades previstas na Lei 10.028/00, às quais competem ao TCEES:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
ﬁnanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo
e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão ﬁscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não
contenha as metas ﬁscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação ﬁnanceira, nos casos e condições estabelecidos em lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos
prazos da lei, a execução de medida para a redução do
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de
sua responsabilidade pessoal.
§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira e orçamentária da
pessoa jurídica de direito público envolvida.

Ante o exposto, sugere-se citar o gestor responsável para que apresente as razões de justiﬁcativas e documentos que julgar necessário.
JUSTIFICATIVA: Segue abaixo reprodução da justiﬁcativa apresentada:
ANÁLISE: O responsável alegou que a IN TCEES 41/2017
deﬁniu que o aporte ﬁnanceiro será considerado na despesa com pessoal a partir de 2018, devendo, portanto,
ser excluído da despesa computável. De pronto, observa-se que o art. 3 º da Instrução Normativa dispõe que
para ﬁns de aplicação institui-se a regra de transição para vigorar a partir do exercício ﬁnanceiro de 2018. Ora,
analisa-se nestes autos o exercício de 2016, último ano
de mandato do prefeito.
Veja-se que a regulamentação da IN TCEES 41/2017 estabeleceu regra aplicável aos entes que efetuam aportes de recursos para cobertura de déﬁcit ﬁnanceiro do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Observa-se da referida norma que a inovação trazida
pela IN TCEES 41/2017 não possui amparo na Lei Complementar 101/00, não havendo possibilidade técnica do TCEES regulamentar nesse sentido. A lei complementar já concedeu prazo de recondução ao limite legal, nos casos de descumprimento, conforme se depreende do seu art. 23:
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
www.tce.es.gov.br

Constituição.
Veriﬁca-se, ainda, que a IN TCEES 41/2017, fere o Princípio Constitucional da Isonomia, uma vez que dos 78 entes municipais capixabas, somente 34 possuem regimes
próprios de previdência. Ora, a ementa da mencionada
instrução normativa deixa claro que se destina apenas
aos que possuem regimes próprios, fazendo clara distinção entre os entes:
Dispõe sobre a instituição de regra de transição para o
tratamento a ser dado aos aportes de recursos para cobertura de déﬁcit ﬁnanceiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Não obstante os problemas apontados na pretensa regulamentação do TCEES, observa-se que a situação do
município de Alegre, quanto ao equilíbrio do regime
próprio municipal, não está sendo tratada em lei, conforme abordado em item anterior, incorrendo em grave
infração ao disposto na Constituição da República, bem
como legislação infraconstitucional.
Deixar de enviar ao Poder Legislativo, lei que objetive
equacionar o déﬁcit atuarial do Regime Próprio, medida de competência privativa do Prefeito, inviabiliza
a constituição de reservas suﬁcientes ao ﬁnanciamento da previdência municipal. Registre-se que a inobservância de critérios que garantam o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial atenta contra mandamento constitucional,
in verbis:
CF 1988:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e soliSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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dário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial e o disposto neste artigo.
Os critérios são aqueles garantidos por lei, conforme
Portaria MPS nº 403/2008, devidamente submetidos
ao parlamento municipal.
Desta forma, por si só, entende-se que a ausência de tomada de medidas legais para equalizar o déﬁcit previdenciário inviabiliza a alegação e pedido da defesa.
Portanto, opinamos por manter a irregularidade.
2.5. DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ABAIXO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (Item 8.1.1 DO RT 1023/2017)
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).
Consta do RT 1023/2017:
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, que o município destinou 59,21% das receitas provenientes do
FUNDEB, abaixo do limite constitucional, conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE D, apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 3): Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério
Em R$ 1,00
Destinação de recursos

Valor

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
7.753.611,56
Valor destinado ao pagamento dos proﬁssio- 4.590.649,89
nais do magistério
% de aplicação
59,21%

Fonte: Processo TC 05684/2017-4 - Prestação de Contas Anual/2016
Dessa forma, sugere-se a citação do responsável.
JUSTIFICATIVA: Segue a seguir reprodução da justiﬁcativa apresentada:
ANÁLISE: De fato, observando-se o exercício anterior
(2015), constata-se que os gastos com pagamento do
magistério alcançaram o percentual de 99,95% do FUNDEB. Ocorre, contudo, que apesar das explicações fornecidas, a relação de empenhos encaminhada não está
legível, impedindo uma pesquisa segura e consistente
dos dados pertinentes aos gastos com magistério. Portanto, em função da ausência de documentos que fundamentem as alegações, a irregularidade permanece.
2.6. NÃO ENCAMINHAMENTO DO PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DA SAÚDE (Item 8.4.1 DO RT 1023/2017)
Base Normativa: Lei Complementar 141/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015.
Consta do RT 1023/2017:
Veriﬁcou-se que não foi encaminhado o parecer do
Conselho Municipal de Saúde sobre a prestação de contas relativa ao exercício em análise, inviabilizando constatar-se a conclusão daquele colegiado de ﬁscalização.
Dessa forma, sugere-se citar o responsável para que
apresente as justiﬁcativas que julgar necessário, bem
como encaminhe, na forma regulamentada na Instrução Normativa TC 34/2015, o parecer do Conselho Muwww.tce.es.gov.br

nicipal de Saúde, emitido sobre a prestação de contas
relativa ao exercício de 2016.
JUSTIFICATIVA: O jurisdicionado informou ter encaminhado o parecer do Conselho Municipal de Saúde junto
com as justiﬁcativas.
ANÁLISE: Não foi localizado junto às justiﬁcativas o parecer do Conselho Municipal de Saúde. Assim, permanece a irregularidade.
GESTÃO FISCAL
DESPESAS COM PESSOAL
Limite das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
Tópico já analisado no item 2.4 deste Relatório.
Limite das Despesas com Pessoal - Consolidado
Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
67.779.419,96
Despesas totais com pessoal
38.582.629,94
% das despesas totais com pessoal em rela- 56,92%
ção à RCL

Fonte: Processo TC 5684/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Conforme se observa das tabelas anteriores e considerando o RTC 1023/17, foram cumpridos os limites legal
e prudencial consolidados, previstos na LRF (limite legal=60% e limite prudencial= 57%).
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com o RT 1023/2017, a dívida consolidada líSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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quida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na
legislação, conforme evidenciado a seguir:

Fonte: Processo TC 5684/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

descumprimento aos arts. 42 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tabela 3: Dívida consolidada líquida

Tabela 5: Operações de crédito – ARO

GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

Em R$ 1,00

Em R$ 1,00

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Valor
8.254.583,55
14.007.714,91
0,00
67.779.419,96
-

Fonte: Processo TC 5684/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar
101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art.
10 da Resolução do Senado Federal 43/2001; art. 167,
III da Constituição Federal/1988; art. 55, inciso I, alínea
“c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

Descrição
Receita corrente líquida – RCL
67.779.419,96
Montante global das operações de crédito por 0,00
antecipação de receitas orçamentárias
% do montante global das operações de cré- dito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL

Fonte: Processo TC 5684/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Tabela 6: Garantias concedidas
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
67.779.419,96
Montante global das garantias concedidas 0,00
% do montante global das garantias concedi- das sobre a RCL

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988; e art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
De acordo com o RTC 1023/2017, veriﬁca-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional de
25% das receitas resultantes de impostos e transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino:
Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento
do ensino
Em R$ 1,00

De acordo com o RT 1023/2017, não foram extrapolados os limites de contratação de operação de créditos
previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7%
Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição
da República; bem como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias:

Fonte: Processo TC 5684/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Conforme consta do RT 1023/2017, não foi identiﬁcada
previsão de renúncia de receita.

Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
4.678.053,90
Receitas provenientes de transferências
35.447.548,33
Base de cálculo para aplicação na manuten- 40.125.602,23
ção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvi- 11.391.303,08
mento do ensino
% de aplicação
28,39%

Tabela 4: Operações de crédito

DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER NOS
ÚLTIMOS 180 DIAS

Fonte: Processo TC 5684/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Conforme consta do RT 1023/2017, não foi identiﬁcado
descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade Fiscal.

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
67.779.419,96
Montante global das operações de crédito
0,00
% do montante global das operações de cré- dito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da dí- 0,00
vida
% do comprometimento anual com amorti- zação, juros e encargos da dívida sobre a RCL

RENÚNCIA DE RECEITA

OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER
NO ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
Conforme consta do RT 1023/2017, não foi identiﬁcado
www.tce.es.gov.br

Tópico já tratado no item 2.5 deste relatório.
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da ConstituiSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ção Federal/1988 (Incluído pela EC 29/2000).
De acordo com o RT 1023/2017, veriﬁca-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional previsto de 15% para a saúde:
Tabela 9: Aplicação em ações e serviços públicos saúde
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
4.678.053,90
Receitas provenientes de transferências
35.447.548,33
Base de cálculo para aplicação em ações e 40.125.602,23
serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos 8.954.558,42
de saúde
% de aplicação
22,32%

Fonte: Processo TC 5684/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
4.4
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
Tabela 10: Transferências para o Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita tributária e transferências (Art. 29-A 43.659.126,97
CF/88) – exercício anterior
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência
Valor efetivamente transferido

7%
3.056.138,89
2.937.120,48

Conforme RT 1023/17, o limite constitucional foi cumprido.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Alegre, exercício de 2016, for-

malizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se
que esta Corte de Contas recomende ao Poder Legislativo de Alegre a REJEIÇÃO da presente Prestação de Contas Anual, de responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa, na forma do art. 80 da lei complementar 621/12,
em função da mantença da irregularidade dos seguintes itens:
- Item 2.1 desta Instrução e 4.1.1. do RT 1.023/2017 Abertura de créditos adicionais sem fontes de recursos;
Base Normativa: art. 167, V da Constituição da República e art. 43 da Lei 4.320/64.
- Item 2.3 desta Instrução e 6.2 do RT 1.023/2017 - Ausência de medidas legais para a implementação do plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do RPPS;
Base Normativa: art. 40 da Constituição da República,
artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
- Item 2.4 desta Instrução e 7.1.1 do RT 1.023/2017 Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo; Base Normativa: alínea b, inciso
III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC 101/2000.
- Item 2.5 desta Instrução e 8.1.1 do RT 1.023/2017
-Destinação de recursos para pagamento dos proﬁssionais do magistério abaixo do limite constitucional; Base
Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
www.tce.es.gov.br

- Item 2.6 desta instrução e 8.1.1 do RT 1.023/2017
- Não encaminhamento do parecer do conselho de
acompanhamento e controle social da saúde; Base Normativa: Lei Complementar 141/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015.
Sugere-se ainda que sejam expedidas as seguintes determinações ao atual prefeito:
- Adote medidas de controle e evidenciação ﬁdedigna
das informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64 e Lei
de Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
- Adote medidas legais de implementação do plano de
amortização visando o equilíbrio atuarial do regime
próprio de previdência (art. 40 da Constituição da República e Portaria MPS nº 403/2008).
Vitória – E.S, 31 de julho de 2018. [...]”
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando integralmente
o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, com fulcro no artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição
Estadual, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as raSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018

284

ATOS DA 1a CÂMARA

zões expostas pelo relator, por:
1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Alegre, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS
do senhor Paulo Lemos Barbosa - Prefeito Municipal de
Alegre, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2016, conforme dispõem o inciso III do art.132, do Regimento Interno deste Tribunal e o inciso III do art. 80, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das
irregularidades apontadas na Instrução Técnica Conclusiva 2963/2018, a seguir relacionadas:
1.1.1 Abertura de créditos adicionais sem fontes de recursos
Base Normativa: art. 167, V da Constituição da República e art. 43 da Lei 4.320/64
(Item 2.1 da ITC 2963/2018 e 4.1.1 do Relatório Técnico 1023/2017
1.1.2 Ausência de medidas legais para a implementação do plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do RPPS
Base Normativa: art. 40 da Constituição da República,
artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008
(Item 2.3 da ITC 2963/2018 e 6.2 do Relatório Técnico
1023/2017)
1.1.3 Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal – Poder Executivo
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC 101/2000.
(Item 2.4 da ITC 2963/2018 e 7.1.1 do Relatório Técnico 1023/2017)
1.1.4 Destinação de recursos para pagamento dos pro-

ﬁssionais do magistério abaixo do limite constitucional
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).
(Item 2.5 da ITC 2963/2018 e 8.1.1 do Relatório Técnico 1023/2017)
1.1.5 Não encaminhamento do parecer do conselho de
acompanhamento e controle social da saúde
Base Normativa: Lei Complementar 141/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015.
(Item 2.6 da ITC 2963/2018 e 8.1.1 do Relatório Técnico 1023/2017)
1.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281
do RITCEES, com a ﬁnalidade de se responsabilizar, pessoalmente, Paulo Lemos Barbosa – Prefeito Municipal,
frente à Prefeitura Municipal de Alegre, no exercício de
2016, pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento descrito no item 1.3 e 1.4 acima.
1.3 Determinar ao atual gestor que:
1.3.1 Adote medidas de controle e evidenciação ﬁdedigna das informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64
e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
1.3.2 Adote medidas legais de implementação do plano
de amortização visando o equilíbrio atuarial do regime
www.tce.es.gov.br

próprio de previdência (art. 40 da Constituição da República e Portaria MPS nº 403/2008).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária
da 1ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

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- 1261/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03555/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Exercício: 2017
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Domingos Augusto Taufner

Ministério Público Especial de Contas

Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES, THIAGO PECANHA LOPES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – EXERCÍCIO DE
2017 – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, referente ao exercício de 2017,
da Prefeitura Municipal de Itapemirim, sob a responsabilidade dos Srs. Luciano de Paiva Alves e Thiago Peçanha Lopes.
www.tce.es.gov.br

No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 02 de abril de 2018, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, fora do prazo estabelecido pela legislação.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o Relatório Técnico Contábil - RTC
nº 98/2018-3 (doc. 53), na qual foram apurados os itens
acerca dos pontos de controle das demonstrações contábeis, bem como das disponibilidades e registros patrimoniais, concluindo que, após analisar o relatório e o parecer do controle interno, sugeriu-se o julgamento regular
das contas em apreço.
Ato contínuo, fora confeccionada a Instrução Técnica
Conclusiva ITC nº 1764/2018-5 (doc. 54), anuindo os
termos fáticos e jurídicos de conclusão situados no documento supra.
Em seguida, o Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira proferiu parecer ministerial ratiﬁcando, na totalidade, com os mesmos fundamentos o posicionamento da área técnica, de acordo com o doc. 58.
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
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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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.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 02 de abril de 2018, ou seja, inobservado o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
De acordo com a documentação juntada aos autos, concomitante, a análise da área técnica acerca de toda a
prestação de contas em apreço, vejo que carecem apontamentos acerca de quaisquer indícios de irregularidades, motivo pelo qual não há comentários a serem tecidos sobre tal ponto.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício, de acordo com o preceituado no artigo 2º e
o artigo 4º da Resolução TC 278/2014.
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:

apreciação deste Colegiado.

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

[...]
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.

Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal
de Itapemirim, sob a responsabilidade dos Srs. Luciano
de Paiva Alves e Thiago Peçanha Lopes, relativas ao exercício de 2017, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
Dar ciência aos interessados;

[...]

1.3 Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.

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

2. Unânime.

(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.

4. Especiﬁcação do quórum:

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 entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1262/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03557/2018-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMCC - Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: CHRISTIANO SPADETTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DE CASTELO – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, referente ao exercício de 2017,
da Prefeitura Municipal de Conceição de Castelo, sob a
responsabilidade do Sr. Christiano Spadetto.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 28 de março de 2018, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo
estabelecido pela legislação.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o Relatório Técnico Contábil - RTC
nº 99/2018-8 (doc. 49), na qual foram apurados os itens
acerca dos pontos de controle das demonstrações con-

tábeis, bem como das disponibilidades e registros patrimoniais, concluindo que, após analisar o relatório e o parecer do controle interno, sugeriu o julgamento regular
das contas em apreço.

processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ato contínuo, fora confeccionada a Instrução Técnica
Conclusiva ITC nº 1817/2018-3 (doc. 50), anuindo os
termos fáticos e jurídicos de conclusão situados no documento supra.

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.

Em seguida, o Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva emitiu parecer ministerial nº
2151/2018-3 ratiﬁcando, na totalidade, com os mesmos
fundamentos o posicionamento da área técnica, de acordo com o doc. 54.

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 28 de março de 2018, ou
seja, observado o prazo regimental.

FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com a documentação juntada aos autos, concomitante, a análise da área técnica acerca de toda a
prestação de contas em apreço, vejo que carecem apontamentos acerca de quaisquer indícios de irregularidades, motivo pelo qual não há comentários a serem tecidos sobre tal ponto.

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

Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício, de acordo com o preceituado no artigo 2º e
o artigo 4º da Resolução TC 278/2014.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

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
www.tce.es.gov.br

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.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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[...]

razões expostas pelo Relator, em:

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

(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.

1.1 Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal
de Conceição de Castelo, sob a responsabilidade do Sr.
Christiano Spadetto, relativas ao exercício de 2017, 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.

Exercício: 2017

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

Dar ciência ao interessado;

UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA – EXERCÍCIO
DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

[...]

1.3 Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.

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

2. Unânime.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

RELATÓRIO

(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 entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1263/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03981/2018-3
www.tce.es.gov.br

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
de Ordenador, relativa ao exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Águia Branca, sob a responsabilidade do
Sr. Angelo Antonio Corteletti.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 12 de abril de 2018, portanto, dentro prazo regimental.
Foi elaborado pelo NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, o Relatório Técnico
nº 126/2018 e a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
2293/2018, opinando sob o aspecto técnico-contábil,
pelo julgamento REGULAR da prestação de contas da
Prefeitura Municipal de Águia Branca.
O Ministério Público de Contas, manifestou-se mediante Parecer 2569/2018, de lavra do Exmo. Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, anuindo à proposta técnica.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCESegunda-feira, 17 de dezembro de 2018

289

ATOS DA 2a CÂMARA

ES 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.

quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:

Compulsando detidamente os autos virtuais, observo
que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

[...]

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 12 de abril de 2018, cumprindo assim o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta por todas as demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pelo artigo 135 do Regimento Interno desta Corte de Contas e na Instrução Normativa TC 43/2017 e Lei Federal
n.º 9.717/1998, Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal
8.036/1990, não tendo sido constatada nenhuma irregularidade digna de nota.
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

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

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 Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

(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.

1.1 Julgar regulares as contas da Prefeitura Municipal de
Águia Branca, relativas ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Angelo Antonio Corteletti, nos termos do artigo 84, I da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável nos termos do artigo 85 do
mesmo diploma legal;
Dar ciência ao interessado;

[...]

1.3 Após os tramites regimentais, arquivar os autos.

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

2. Unânime.

(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.

4. Especiﬁcação do quórum:

Considerando que não houve 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.
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1264/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03982/2018-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual de Ordenador, relativa ao exercício de 2017, da
Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade do Sr. Cleudenir José de Carvalho Neto.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 03 de abril de 2018, portanto, dentro prazo regimental.
O NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, elaborou Relatório Técnico – RT nº 126/2018
e a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2293/2018, opi-

nando sob o aspecto técnico-contábil, pelo julgamento
REGULAR da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.
O Ministério Público de Contas, manifestou-se mediante
Parecer 3152/2018, de lavra do Exmo. Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuindo à proposta técnica.
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 virtuais, observo
que o feito encontra-se devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 03 de abril de 2018, cumprindo assim o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta por todas as demonswww.tce.es.gov.br

trações contábeis e demais documentos exigidos pelo artigo 135 do Regimento Interno desta Corte de Contas e na Instrução Normativa TC 43/2017 e Lei Federal
n.º 9.717/1998, Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal
8.036/1990, não tendo sido constatada nenhuma irregularidade digna de nota.
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.
[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o recoSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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nhecimento das suas respectivas validades.

2ª Câmara.

(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.

4. Especiﬁcação do quórum:

Considerando que não houve 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
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:
Julgar regulares as contas da Prefeitura Municipal de
Dores do Rio Preto, relativas ao exercício de 2017, sob
a responsabilidade do Sr. Cleudenir José de Carvalho
Neto, nos termos do artigo 84, I da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2 Dar ciência ao interessado;
1.3 Após os tramites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da

LHIMENTO DO DÉBITO APÓS CONCESSÃO DE PRAZO –
CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Tratam os autos de Relatório de Auditoria Ordinária da
Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, referente ao
exercício ﬁnanceiro de 2009, sob responsabilidade do
Senhor Celso Zucoloto, Presidente da Câmara Municipal.

ACÓRDÃO TC- 1265/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Nesse contexto, o Sr. Celso Zucoloto, Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, requereu o parcelamento do valor apurado por esta Corte de Contas
em seis prestações, nos moldes do art. 147, da Lei Complementar 621/2012, conforme petição de ﬂ. 380, o que
foi deferido por esta Corte.

Processo: 08043/2010-7
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Exercício: 2009
UG: CMJM - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: CELSO ZUCOLOTO, CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA, LUIZ CARLOS DIAS NEVES BIZARELI,
GENALDO RESENDE RIBEIRO, GILBERTO SALLES DE SOUZA, FABIANO SOARES DE PAIVA, FERNANDO RUBENS BINOTI, DEJENIL BERNARDINO DE PAULA, MARIA APARECIDA GIRI DIAS
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – AUSÊNCIA DE RECO-

www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO

O Plenário desta Corte decidiu, dentre outros pontos, a
conversão dos autos em Tomada de Contas, bem como
pela notiﬁcação do senhor Celso Zucoloto para ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos indevidamente e individualmente a título de subsídio, no importe de 1.340,11 VRTEs, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de julgamento pela irregularidade das contas e
condenação em multa pecuniária.

Todavia, o senhor Celso Zucoloto juntou os comprovantes de pagamento da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcelas, faltando comprovar o pagamento da sexta e última parcela. É
importante ressaltar que, muito embora tenha sido chamado aos autos por inúmeras vezes para comprovar o
recolhimento da sexta e última parcela devida, quedou-se inerte, conforme assinalado pelo termo de veriﬁcação 47/2018. Portanto, permanece em aberto o débito
residual no tocante ao Sr. Celso Zucoloto.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Restou decidido por esta Corte, também, a citação dos
demais vereadores beneﬁciados irregularmente com o
recebimento do subsídio a maior (Carlos Roberto Rodrigues Moreira, Dejenil Bernardino de Paula, Fabiano Soares de Paiva, Fernando Rubens Binoti, Genaldo Resende
Ribeiro, Gilberto Salles de Souza Nunes, Luiz Carlos Dias
Neves Bizareli e Maria Aparecida Giri Dias), eis que, conforme decisão TC 465/2016 – 2ª Câmara, cada edil deverá devolver ao erário a parte que lhe coube, já que o valor total apurado pela área técnica não foi recebido apenas pelo Presidente da Câmara, mas sim, mensalmente,
por cada vereador.
Esta Corte, de igual modo, autorizou que o valor devido
por cada responsável, no importe de 1.340,11 VRTE, fosse parcelado em até seis parcelas mensais, de valor ﬁxo,
com vencimento da primeira parcela em 30 dias após a
publicação da decisão.
Muito embora os edis Carlos Roberto Rodrigues Moreira, Dejenil Bernardino de Paula, Fabiano Soares de Paiva, Fernando Rubens Binoti, Genaldo Resende Ribeiro,
Gilberto Salles de Souza Nunes, Luiz Carlos Dias Neves
Bizareli e Maria Aparecida Giri Dias tenham sido notiﬁcados da decisão desta Corte para efetuar o recolhimento do valor devido, permaneceram inertes e não adimpliram nenhuma das parcelas devidas.
A Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2030/2016-2 elaborou a seguinte proposta de encaminhamento:
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, que versam sobre Auditoria Ordinária, convertido
em Tomada de Contas Especial, da Câmara Municipal de
Jerônimo Monteiro, relativo ao exercício de 2009, enten-

deu-se que deve ser mantida a seguinte irregularidade:
3.1.1. INCONSTITUCIONALIDADE NO ESTABELECIMENTO
DE SUBSÍDIO DE VEREADORES
→ Infringência ao artigo 29, inciso VI, alínea b, c/c artigos
39, § 4º e 37, X, todos da CRFB/88; ao artigo 48, caput c/c
artigos 65, caput e 66, caput, todos da CRFB/88; e aio artigo 29, VI, da CRFB/88 c/c artigos 18, 22 e 56 da Lei Orgânica Municipal.
Responsáveis: Carlos Roberto Rodrigues Moreira, Dejenil
Bernardino de Paula, Fabiano Soares de Paiva, Fernando
Rubens Binoti, Genaldo Resende Ribeiro, Gilberto Salles
de Souza Nunes, Luiz Carlos Dias Neves Bizareli, Maria
Aparecida Giri Dias.
Ressarcimento: 10.720,9128 VRTE
3.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV , da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1 – Rejeitar as razões de justiﬁcativa e julgar irregulares as contas de Carlos Roberto Rodrigues Moreira, condenando-o ao ressarcimento de 1.340,1141 VRTE, em
razão do dano veriﬁcado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.2 – Rejeitar as razões de justiﬁcativa e julgar irregulares as contas de Dejenil Bernardino de Paula, condenando-o ao ressarcimento de 1.340,1141 VRTE, em razão do dano veriﬁcado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.3 – Rejeitar as razões de justiﬁcativa e julgar irregulares as contas de Fabiano Soares de Paiva, condenando-o
ao ressarcimento de 1.340,1141 VRTE, em razão do dano veriﬁcado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
www.tce.es.gov.br

3.2.4 – Rejeitar as razões de justiﬁcativa e julgar irregulares as contas de Fernando Rubens Binoti, condenando-o
ao ressarcimento de 1.340,1141 VRTE, em razão do dano veriﬁcado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.5 – Rejeitar as razões de justiﬁcativa e julgar irregulares as contas de Genaldo Resende Ribeiro, condenando-o ao ressarcimento de 1.340,1141 VRTE, em razão do
dano veriﬁcado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.6 – Rejeitar as razões de justiﬁcativa e julgar irregulares as contas de Gilberto Salles de Souza Nunes, condenando-o ao ressarcimento de 1.340,1141 VRTE, em razão do dano veriﬁcado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.7 – Rejeitar as razões de justiﬁcativa e julgar irregulares as contas de Luiz Carlos Dias Neves Bizareli, condenando-o ao ressarcimento de 1.340,1141 VRTE, em razão do dano veriﬁcado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.8 – Rejeitar as razões de justiﬁcativa e julgar irregulares as contas de Maria Aparecida Giri Dias, condenando-a ao ressarcimento de 1.340,1141 VRTE, em razão do
dano veriﬁcado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Em 22 de julho de 2016.
Respeitosamente,
Leila Maria de Oliveira Sokoloski
Auditora de Controle Externo - Matrícula 203.146
O Ministério Público Especial de Contas, elaborou os pareceres 1175/2012, 399/2016, 2564/2016, 2628/2018,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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3739/2018, sendo que este último parecer reiterou, in
totum, o parecer 2628/2018.
Em suma, este Tribunal de Contas, na forma do art. 157,
§ 3º, de seu Regimento Interno, decidiu pela rejeição das
alegações de defesa apresentadas e pela notiﬁcação dos
responsáveis para que, no prazo de 30 dias, recolhessem
a importância devida, no valor individual de 1.340,11 VRTE, nos moldes do parcelamento autorizado.
Regularmente cientiﬁcados da Decisão desta Corte, os
responsáveis não procederam ao recolhimento da importância devida, nem tampouco juntaram qualquer manifestação, conforme se denota do despacho 39157/2018
proferido pela Coordenadora Técnica das Sessões.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
As Decisões Colegiadas 465/2016 e 1903/2017-6, com
fundamento no art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal – Resolução 261/2013 – tem por objeto o saneamento do processo, na forma do § 4º do mesmo artigo e é cabível sempre que, mesmo rejeitando as alegações de defesa, o Tribunal reconhecer a boa-fé do agente
responsável e a inexistência de irregularidade grave nas
contas, como se conﬁgurou no caso presente.
A liquidação do débito nessa oportunidade processual enseja o julgamento pela regularidade com ressalva
das contas e quitação. Trata-se de decisão preliminar, da
qual não cabe recurso, na forma do art. 398, III do Regimento Interno.
Não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida, o Tribunal julgará o mérito das contas, nos
termos de sua Lei Orgânica, senão vejamos:
Art. 459. O Tribunal poderá autorizar o recolhimento

parcelado de importância devida, em até vinte e quatro
vezes, desde que o processo não tenha sido remetido
para inscrição em dívida ativa ou para cobrança judicial.
(...)
§ 5º A falta de pagamento de qualquer parcela importará
no vencimento antecipado do saldo devedor.

bem como aplicação de multa pecuniária individual no
valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais).
VOTO, ainda, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Com efeito, caberiam aos agentes responsáveis, tomando ciência da rejeição de suas alegações de defesa, recolher a importância devida. Como não o ﬁzeram, embora
tenham sido devidamente notiﬁcados para tanto, declara-se o vencimento antecipado do saldo devedor e
passa-se ao julgamento de mérito.

Conselheiro Relator

Ante o exposto, em consonância com o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
obedecidos todos os trâmites processuais legais, com
fulcro no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar nº 621/2012 c/c art. 135, III da LOTCEES e art.
389, III do RITCEES, VOTO por julgar irregulares as contas de:

1.1 Julgar irregulares as contas do Sr. Celso Zucoloto,
em razão da irregularidade disposta no item 4 da ITC
320/2012, condenando-o ao ressarcimento do valor residual correspondente a 223,3560 VRTE;

*Celso Zucoloto, em razão da irregularidade disposta no
item 4 da ITC 320/2012, condenando-o ao ressarcimento
do valor residual correspondente a 223,3560 VRTE, conforme apontado no Termo de Veriﬁcação 47/2018, bem
como aplicação de multa pecuniária individual no valor
correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais);
*Carlos Roberto Rodrigues Moreira, Dejenil Bernardino
de Paula, Fabiano Soares de Paiva, Fernando Rubens Binoti, Genaldo Resende Ribeiro, Gilberto Salles de Souza
Nunes, Luiz Carlos Dias Neves Bizareli e Maria Aparecida Giri Dias, em razão da irregularidade disposta no item
2.1 da ITC 2030/2016, condenando-os ao ressarcimento do valor individual correspondente a 1.340,11 VRTE,
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

1.2 Julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Roberto
Rodrigues Moreira, Dejenil Bernardino de Paula, Fabiano Soares de Paiva, Fernando Rubens Binoti, Genaldo
Resende Ribeiro, Gilberto Salles de Souza Nunes, Luiz
Carlos Dias Neves Bizareli e Maria Aparecida Giri Dias,
em razão da irregularidade disposta no item 2.1 da ITC
2030/2016, condenando-os ao ressarcimento do valor
individual correspondente a 1.340,11 VRTE;
1.3 Aplicar multa pecuniária individual ao Srs. Celso Zucoloto, Carlos Roberto Rodrigues Moreira, Dejenil Bernardino de Paula, Fabiano Soares de Paiva, Fernando
Rubens Binoti, Genaldo Resende Ribeiro, Gilberto Salles de Souza Nunes, Luiz Carlos Dias Neves Bizareli e
Maria Aparecida Giri Dias, no valor correspondente a R$
3.000,00 (três mil reais), tendo em vista a irregularidade
mantida, dosada na forma do art. 135, III da LOTCEES e
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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art. 389, III do RITCEES;

sentação

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

2. Unânime.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI

4. Especiﬁcação do quórum:

Representante:
MONTANHAS

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.

REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - IMPROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO
DAS IRREGULARIDADES – ARQUIVAR.

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.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1266/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03207/2017-4
Classiﬁcação:

Controle Externo - Fiscalização - Repre-

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de cautelar encaminhada pela Cooperativa de Transporte das Montanhas, em face da Prefeitura Municipal
de Marechal Floriano, alegando supostas irregularidades no Pregão Presencial nº 004 e 009, ambos de 2017,
cujo objeto é a contratação, respectivamente, de empresa para execução de transporte escolar na rede municipal de ensino e na rede estadual.
Decidiu este Relator pela notiﬁcação do responsável,
através da Decisão Monocrática 721/2017. Devidamente notiﬁcado o responsável apresentou suas justiﬁcativas (evento 07).
Foram os autos encaminhados a Secex Denúncias, que
elaborou a Manifestação Instrução Técnica Conclusiva
ITC 903/2017, com a proposta de encaminhamento de
indeferir a cautelar pleiteada e prosseguimento do feito sob o rito ordinário, sendo encampada pela Decisão
2692/2017.
Com a Decisão 2691/2017, os responsáveis foram notiwww.tce.es.gov.br

ﬁcados para que prestem informações quanto aos itens
questionados na representação, tendo acostados aos autos suas razões de justiﬁcativas (evento 26).
Seguiram os autos a área técnica que se manifestou através da Manifestação Técnica 1320/2017, solicitando documentação aos responsáveis. Sendo posteriormente acompanhada pela Decisão Monocrática 1712/2017,
que após notiﬁcado, o responsável apresentou a documentação solicitada.
Foram os autos encaminhados a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização Não Especializadas - SecexMeios, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
03254/2018, opinando pela improcedência da representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em
vista a não constatação de irregularidade, e arquivamento do processo na forma do art. 330, inciso IV do RITCEES.
Após, foram enviados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, tendo seu representante lançado Parecer 04023/2018, pugnando pela Improcedência da Representação, nos moldes contido na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 03254/2018, (evento 59).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC 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 circunsSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tâncias 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.
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, é redigida com clareza, contendo informações sobre o fato, a
autoria, as circunstancias e os elementos de convicção,
comprovando a representante a sua existência, portanto
atendendo os pressupostos de admissibilidade.
Na análise feita pela área técnica deste Tribunal, veriﬁcou-se que no item 2.1. Do Alegado Desrespeito às Normas Editalícias, observa-se que conforme pode ser visto
às ﬂs. 26 (pedido) e 32 (retiﬁcação da Junta Comercial do
Estado do Espírito Santo) do documento 42-Peça Complementar 4455/2018, foi de fato procedida a retiﬁcação
da data do balanço patrimonial do exercício de 2016, da
empresa Trans-Lopes Eireli-ME, estando o documento
de acordo com as cláusulas editalícias de habilitação.
Quanto a questão relacionada ao atestado de capacidade técnica, os defendentes procederam a diligências junto ao Conselho Regional de Administração, o qual conﬁrmou a veracidade do registo RCA 0029/2017, e sua

validade é até 02/08/2017 conforme Certidão de RCA
0433/2017.
Demais disso, a representação baseia seu argumento no
fato de a empresa não ter havido movimentações no balanço patrimonial do exercício 2016, o que já ﬁcou demonstrado que ocorreu um erro no registro já devidamente corrigido pela JCEES.
Portanto corroborando com o entendimento da área
técnica deste tribunal afasto a presente irregularidade.
Quanto ao item 2.2 Do alegado desrespeito às normas
editalícias, corroborando com o entendimento da área
técnica deste Tribunal, somos pelo afastamento da irregularidade, encampo nestes autos análise da área técnica, vejamos:

contratou o serviço, não havendo lastro probatório mínimo para conﬁgurar o nexo de causalidade entre a conduta imputada e o fato constatado.
No item 2.3. Da alegada execução parcial do objeto,
considerando as alegações da municipalidade, os problemas se deram no início da execução do contrato, tendo a
Prefeitura Municipal ofertado prazo para regularização,
sob pena de rescisão contratual. Informando ainda que
os pagamentos foram realizados com base nos serviços
efetivamente prestados, não havendo dano ao erário.
A própria área técnica deste Tribunal ao analisar os pagamentos realizados veriﬁca-se que as despesas eram liquidadas em cima dos serviços devidamente prestados,
vejamos trecho da manifestação da área técnica:

[...]

[...]

Compulsando a documentação acostada aos autos pelo representante e pelo responsável, infere-se que de fato os veículos estão em nome de terceiros, consoante
os Certiﬁcados de Registro e Licenciamento de Veículos
– CRLV.

Demais disso, conforme processos de pagamentos acostados aos autos, a despesa era liquidada em cima dos
serviços devidamente prestados, ao passo que o pagamento se dava em relação ao que a empresa efetivamente executou, não havendo que se falar em dano ao erário.

Todavia, o simples fato de os veículos estarem registrados no sistema do Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN em nome de terceiros, não demonstra o nexo
de causalidade relativo a conduta imputada de sublocação de serviços.
Isso porque a empresa poderia ter locado os carros junto
a esses terceiros para prestar o serviço. Como pode ser
visto em diversos CRLV acostados aos autos, consta a indicação de categoria “Aluguel” (ﬂ. 42, 43, 44 da 42-Peça
Complementar-4455-2018-3, dentre outros).
Assim sendo, apesar de estarem em nome de terceiros,
não há como aﬁrmar que a empresa Trans-Lopes subwww.tce.es.gov.br

Portando corroborando com o entendimento da área
técnica deste tribunal afasto a irregularidade.
Por ﬁm o item 2.4. Da alegada falta de apresentação
de documentos obrigatórios, corroboro com o entendimento da área técnica deste Tribunal cuja fundamentação integra este voto independente de transcrição, afasto a presente irregularidade, por documentação constante no item em apreço, estando pressente nos documentos 42-PeçaComplementar-4455-2018-3 (ﬂ. 38 em
diante), 43-Peça Complementar-4456/2018-8, 47-Peça
Complementar-4512/2018-8 (ﬂ. 137 em diante), 48-PeSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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ça Complementar-4513/2018-2 e 49-Peça Complementar-4514/2018-7.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica cuja fundamentação integra este voto independente de transcrição e do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Afastar as irregularidades descritas nos itens 2.1;
2.2; 2.3 e 2.4, pelos motivos expostos acima.
1.2 Julgar improcedente a Representação, na forma do
art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação
de irregularidade;
1.3 Sejam os representados informados acerca desta decisão;

2. Unânime.

RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Pedro Canário, referente ao exercício
de 2014, sob responsabilidade do Senhor Cleidiomar da
Cruz Pereira.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1267/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05513/2015-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.4 Seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão ﬁnal a ser proferida, conforme art. 307, §7º do RITCEES;

Exercício: 2014

1.5 Após certiﬁcado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, na forma do art. 330, inciso IV
do RITCEES.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
IRREGULAR – MULTA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

UG: IPASPEC - Instituto de Previdência e Assistência Dos
Servidores Municipais de Pedro Canário
Responsável: CLEIDIOMAR DA CRUZ PEREIRA, LUIZ AUGUSTO BRUNELLI

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

www.tce.es.gov.br

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal, que expediu Relatório Técnico – RT 499/2016 (ﬂs. 45/64) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do responsável
Luiz Augusto Brunelli para apresentação de justiﬁcativas
quanto aos seguintes achados:
Tabela
Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1110/2016 (ﬂs.
65/66), propiciaram a citação do responsável Luiz Augusto Brunelli para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática
1717/2016- ﬂs.68/69).
Regularmente convocado (Termo de Citação 50197/2016ﬂs. 70), o responsável, em resposta ao termo de citação,
informou que não era o ordenador de despesas do exercício de 2014, tendo somente enviado a prestação de
contas do exercício acima, indicando o Senhor Cleidiomar da Cruz Pereira, diretor presidente de tal exercício,
como responsável.
A Manifestação Técnica 00353/2017-6 retiﬁcou o nome
do responsável pelo Instituto no exercício de 2014, sendo citado o Sr. Cleidiomar da Cruz Pereira (Termo de Citação 00391/2017-1- ﬂs. 91), conforme Decisão Monocrática 00316/2017-5 (ﬂs. 89/90), de 07/04/2017.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Em virtude do não atendimento ao Termo de Citação
00391/2017, o Sr. Cleidiomar da Cruz Pereira foi considerado revel, nos termos do artigo 361 do RITCEES c/c o artigo 65 da LC 621/2012, conforme Despacho
36231/2018-9 (ﬂs. 105), de 18/07/2018, do Conselheiro
Substituto, Sr. João Luiz Cotta Lovatti.

Cruz Pereira, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 499/2016 resultando na citação do responsável com relação aos seguintes itens:

9.751.404,69, oriundos de “contribuições suplementares do ente público conforme estabelecido em Lei Municipal”, que resultou em um superávit atuarial de R$
208.946,57.

3.3.2.1-Plano de amortização em desacordo com lei
que o implementou.

Ao proceder à análise da presente prestação de contas, a
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal,
através da Instrução Técnica Conclusiva 3001/2018 (ﬂs.
106/118), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2014 do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores Municipais de Pedro Canário sejam julgadas
Irregulares, na forma do artigo 84, III, alínea “d” da Lei
Complementar nº 621/2012 e do art. 163, inciso IV do
Regimento Interno.

Base legal: art. 40, caput, da Constituição Federal, artigo 1º da Lei Federal nº 9.717/98, art. 69 da LRF e artigos
18 e 19 da Portaria MPS nº 403/2008

Segundo consideração do atuário, o plano de amortização foi implementado pela Lei Municipal nº 945/2010,
que estabeleceu a alíquota de 9,37% incidente sobre a
totalidade da remuneração de contribuição. Porém, não
foi o mesmo entendimento explicitado no Relatório Técnico:

Sugeriu ainda nos termos art. 135, I da Lei Complementar nº 621/2012 e art. 389, I e II da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas),
aplicação de multa ao gestor responsável pelas contas
do exercício de 2014.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela IRREGULARIDADE da presente prestação de contas anual, sugerindo ainda aplicação de multa pecuniária.
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 Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Pedro Canário, ora em discussão, referente ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do Senhor Cleidiomar da

3.3.3.1-Contabilização indevida da provisão matemática previdenciária e ausência de atualização desses registros.
Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº.
4.320/64; Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I;
Portaria MPS 402/2008, art. 16, II e III; Portaria MPS
403/2008, art. 17
3.6.1–Ausência de registro dos créditos de parcelamentos de débitos previdenciárias.
Base legal: Princípio da oportunidade (Resolução CFC
750/1993, 1.111/2007 alterada pela 1.367/2011); artigos 85, 89 e 105 da Lei 4.320/1964
Com relação ao ITEM 3.3.2.1, foi observado no Relatório
Técnico o seguinte:
O RPPS realizou avaliação atuarial, posicionada em
30/12/2013, em conformidade com o art. 1º da Lei nº
9.717/1998. Os cálculos revelaram o montante da provisão matemática de R$ 31.180.050,45 e um ativo real líquido de R$ 21.627.592,33, gerando um déﬁcit atuarial
de R$ 9.552.458,12.
O atuário considerou na apuração da situação atuarial créditos do plano de amortização no valor de R$
www.tce.es.gov.br

Veriﬁca-se que a Lei em questão deﬁniu percentual de
9,37% de contribuição previdenciária “do déﬁcit público”, não ﬁcando claro se essa alíquota de fato pode ser
interpretada como alíquota suplementar para cobertura
de déﬁcit atuarial. Também, veriﬁca-se que não foi estabelecido por quanto tempo essa alíquota vigoraria. Desta forma, não é possível ratiﬁcar as informações contidas
no DRAA quanto ao plano de amortização supostamente
implementado pela Unidade Gestora.
Ao fazer as análises, a ITC 3001/2018 observou que a
Portaria MPS Nº 403/2008 determina, em caso de déﬁcit atuarial, ao atuário a apresentar plano de amortização para seu equacionamento. Além disso, estabelece
que o referido plano só será considerado implementado
mediante estabelecimento em lei do ente federativo, demonstrada a sua viabilidade orçamentária e ﬁnanceira.
Art. 18. No caso da avaliação indicar déﬁcit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para o seu equacionamento.
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir
do seu estabelecimento em lei do ente federativo.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam
acumulados os recursos necessários para a cobertura do
déﬁcit atuarial.
A Lei Municipal nº 945/2010 promoveu alterações sofridas pela Lei Municipal nº 776, de 22 de dezembro de
2006, dentre as que interessam a esta análise, constatam-se o acréscimo do inciso VIII – Déﬁcit Público (sic),
no art. 13 e as alterações nas alíquotas que passaram a
vigorar com os seguintes percentuais: alíquota de contribuição previdenciária patronal, 15,95%, alíquota de contribuição previdenciária dos servidores, 11,00% e alíquota suplementar, 9,37%, a que se refere o inciso VIII do
art. 13:
Art. 14 – As contribuições previdenciárias de que tratam
o inciso I, II e VIII do art. 13 serão respectivamente de
15,95% (quinze vírgula noventa e cinco por cento) e 11%
(onze por cento) e 9,37 (nove vírgula trinta e sete por
cento) do déﬁcit público, incidentes sobre a Remuneração de contribuição.
Independentemente do título que tenha dado ao inciso VIII (déﬁcit público), percebe-se tratar de alíquota suplementar para o ﬁnanciamento do déﬁcit atuarial, até
mesmo porque foi tratada no art. 14 que dispõe sobre
as alíquotas das contribuições previdenciárias, alterando
a Lei Municipal 776/2006 que reestruturou o IPASPEC.
No entanto, conjugando os art. 18 e 19 da Portaria MPS
nº 403/2008, veriﬁca-se que não houve edição de lei
municipal aprovando o plano de amortização e ﬁxando
o prazo.
Tendo em vista que não foram apresentadas justiﬁcativas que pudessem sanear este indicativo de irregularida-

de, sugeriu a área técnica a sua manutenção.
Com relação ao ITEM 3.3.3.1, a tabela 08 (Registro da
Avaliação Atuarial Anual) do Relatório Técnico, demonstrou que as contas relativas a provisão matemática previdenciária foram contabilizadas em contas pertencentes ao Plano Financeiro, quando na realidade deveriam
ser contabilizados em contas do Plano Previdenciário,
observando ainda que essas contas contábeis não foram
atualizadas de acordo com a última avaliação atuarial.
A ITC fez análise do presente item no seguinte sentido:
Apurou-se que o IPASPEC, além da contabilização em rubricas contábeis inapropriadas, não atualizou contabilmente os valores das provisões matemáticas com base na última avaliação atuarial, com vistas a permitir que
todas as alterações realizadas na base normativa, dos
segurados e das hipóteses ﬁnanceiras e atuariais (inclusão e exclusão de segurados e dependentes, alterações
em hipóteses ﬁnanceiras e atuariais, etc.), pudessem ter
seus reﬂexos mensurados e evidenciados nas demonstrações contábeis em que o fato gerador da alteração
ocorreu, observando desta forma o cumprimento do
princípio da competência.
Serve a avaliação atuarial, segundo os preceitos da Lei
9.717/1998, para a revisão do plano de custeio e de benefícios;
Ensina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCAPS que a contabilidade aplicada ao setor público “tem como objetivo fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados [...] em apoio ao
processo de tomada de decisão, à adequada prestação
de contas e ao necessário suporte para a instrumentalização do controle social”.
www.tce.es.gov.br

Ressalta-se que erros e omissões de registros contábeis
e, consequentemente, evidenciados em suas demonstrações contábeis, frustram a ﬁnalidade da contabilidade que se propõe à fornecer informações tempestivas e
ﬁdedignas aos usuários, apoiar a tomada de decisão e
ser instrumento de controle social, e inobservam as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, em especial a NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº 1.132/08) que estabelece diversas características do registro e da informação contábil, dentre as quais, conﬁabilidade, ﬁdedignidade, integridade e tempestividade, que devem ser
observadas pelos proﬁssionais contabilistas.
Registra-se ainda que as impropriedades são de cunho
quantitativo, ou seja, alteraram o valor do patrimônio líquido da entidade, e, desta forma, tem o condão de macular as contas.
A que se fazer o registro de que erros na apresentação
dos resultados das entidades, por meio das demonstrações contábeis ao ﬁnal de cada exercício, podem até ser
corrigidos a posteriori, mas não saneiam o fato ali apresentado. Lançamentos feitos em exercícios subsequentes não saneiam o fato apresentado erroneamente, porque os usuários dessas informações deﬁcitárias, mesmo
sabendo das correções realizadas posteriormente, não
poderão retroceder os efeitos das decisões tomadas.
Ademais não é uma faculdade, mas sim uma obrigação
do ente corrigir as informações e fatos apresentados de
forma errônea.
Cabe ainda ressaltar que por meio da Constituição Federal foi atribuída a missão institucional aos Tribunais
de Contas, de exercer a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira,
orçamentária e operacional das entidades, garantindo à
sociedade e aos demais órgãos públicos usuários destas
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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informações a acurácia dos resultados apresentados. Ou
seja, cabe as Cortes de Contas e tão somente a elas, assegurar aos usuários das demonstrações contábeis dos
entes públicos sua qualidade e ﬁdedignidade, emitindo
parecer sobre a adequação com que estas representaram a sua posição orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial
ao ﬁnal de cada exercício. Diante de tão nobre função
nos foi delegada pelos constituintes, não se pode

de débitos. No entanto, foi veriﬁcada a inexistência de
evidenciação em contas de controle conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Serviço Público - MCASP/5ª edição, aplicável ao caso:

menosprezar nossas competências, sob pena de não justiﬁcarmos a nossa existência.

Ressalta-se que erros e omissões de registros contábeis
e, consequentemente, evidenciados em suas demonstrações contábeis, frustram a ﬁnalidade da contabilidade que se propõe à fornecer informações tempestivas e
ﬁdedignas aos usuários, apoiar a tomada de decisão e
ser instrumento de controle social, e inobservam as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, em especial a NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº 1.132/08) que estabelece diversas características do registro e da informação contábil, dentre as quais, conﬁabilidade, ﬁdedignidade, integridade e tempestividade, que devem ser
observadas pelos proﬁssionais contabilistas.

Posto isto, tendo em vista que não foram apresentadas
justiﬁcativas que pudessem sanear a presente irregularidade, sugeriu a área técnica a manutenção do indicativo
de irregularidade.
No que tange ao ITEM 3.6.1, o Relatório Técnico veriﬁcou
que apesar da Unidade Gestora ter recebido o montante
de R$ 196.648,96, a mesma não tinha registrado em sua
contabilidade, seja no Ativo ou em contas de controle,
os parcelamentos de números 0007/1999, 0263/2009,
0264/2009, 0265/2009 e 1083/2014.
Foram feitas análises pela ITC no seguinte sentido:
Conforme registrado no item 3.6 do RT 00499/20162, o RPPS possuía créditos a receber dos parcelamentos de débitos previdenciários 0007/1999, 0263/2009,
0264/2009, 0265/2009 e 1083/2014, com valor consolidado de R$ 1.254.157,54; saldo sem atualização no montante de R$ 382.395,550 e saldo atualizado mensurado
em R$ 767.390,07, conforme informações disponibilizadas pelo Ministério da Previdência Social (convênio ﬁrmado, cfe. Proc. TC 7.860/2014).
Apurou-se que no exercício de 2014, a unidade gestora
recebeu R$ 196.648,96 provenientes de parcelamentos

A mesma advertência dada a irregularidade apurada no
item 2.2 desta Instrução aplica-se a este caso em que a
falta dos devidos registros contábeis e de controles prejudica a análises dos usuários dessas informações.

Registra-se ainda que as impropriedades são de cunho
quantitativo, ou seja, alteraram o valor do patrimônio líquido da entidade, e, desta forma, tem o condão de macular as contas.
A que se fazer o registro de que erros na apresentação
dos resultados das entidades, por meio das demonstrações contábeis ao ﬁnal de cada exercício, podem até ser
corrigidos a posteriori, mas não saneiam o fato ali apresentado. Lançamentos feitos em exercícios subsequentes não saneiam o fato apresentado erroneamente, porque os usuários dessas informações deﬁcitárias, mesmo
sabendo das correções realizadas posteriormente, não
poderão retroceder os efeitos das decisões tomadas.
www.tce.es.gov.br

Ademais não é uma faculdade, mas sim uma obrigação
do ente corrigir as informações e fatos apresentados de
forma errônea.
Cabe ainda ressaltar que por meio da Constituição Federal foi atribuída a missão institucional aos Tribunais
de Contas, de exercer a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira,
orçamentária e operacional das entidades, garantindo à
sociedade e aos demais órgãos públicos usuários destas
informações a acurácia dos resultados apresentados. Ou
seja, cabe as Cortes de Contas e tão somente a elas, assegurar aos usuários das demonstrações contábeis dos
entes públicos sua qualidade e ﬁdedignidade, emitindo
parecer sobre a adequação com que estas representaram a sua posição orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial ao ﬁnal de cada exercício. Diante de tão nobre função delegada pelos constituintes aos Tribunais de Contas, não se pode menosprezar suas competências, sob
pena de não justiﬁcar as suas existências.
Sugeriu ainda a manutenção dessa irregularidade, tendo
em vista que não foram apresentadas justiﬁcativas para
sanear este indicativo.
A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
na ITC 3001/2018 pela irregularidade da presente prestação de contas, considerando que as irregularidades
são de natureza grave, pois a primeira compromete a
continuidade e a solvência do Instituto e o equilíbrio ﬁscal do município e as outras duas, ocultam ativos e passivos da entidade, distorcendo de forma quantitativa e
relevante o patrimônio líquido do RPPS apresentado aos
órgãos de controle e à sociedade, maculando a prestação de contas do gestor do Instituto; sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que se posicionou
através de Parecer da lavra do Procurador Luis Henrique
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Anastácio da Silva.
Nesse ponto, insta destacar a ausência de manifestação
do responsável ao Termo de Citação 391/2017 e a sua
consequente revelia, conforme Despacho 36231/20189, de 18/07/2018, a qualiﬁcar o comprometimento do
gestor com as questões suscitadas na Instrução Técnica
Inicial 1110/2016.
III. CONCLUSÃO
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
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 IRREGULAR a prestação de contas anual
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Pedro Canário, referente ao exercício
de 2014, sob responsabilidade do Senhor Cleidiomar da
Cruz Pereira, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos
do art. 84, III, “d” da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista o reconhecimento das irregularidades descritas abaixo:
3.3.2.1-Plano de amortização em desacordo com lei
que o implementou.
Base legal: art. 40, caput, da Constituição Federal, artigo 1º da Lei Federal nº 9.717/98, art. 69 da LRF e artigos
18 e 19 da Portaria MPS nº 403/2008

3.3.3.1-Contabilização indevida da provisão matemática previdenciária e ausência de atualização desses registros.
Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº.
4.320/64; Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I;
Portaria MPS 402/2008, art. 16, II e III; Portaria MPS
403/2008, art. 17
3.6.1–Ausência de registro dos créditos de parcelamentos de débitos previdenciárias.
Base legal: Princípio da oportunidade (Resolução CFC
750/1993, 1.111/2007 alterada pela 1.367/2011); artigos 85, 89 e 105 da Lei 4.320/1964
1.2 APLICAR MULTA no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao Senhor Cleidiomar da Cruz Pereira com fundamento no artigo 135, inciso I da Lei Complementar nº
621/2012 e art. 389, I e II da Resolução TC 261/2013.
1.3 DAR CIÊNCIA do julgamento deste Egrégio Tribunal
de Contas à Secretaria de Previdência Social vinculada ao
Ministério da Fazenda.

Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1268/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1.4 DAR CIÊNCIA ao interessado e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

Processo: 07397/2016-9

2. Unânime.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Exercício: 2015

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
www.tce.es.gov.br

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 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR – RECOMENDAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
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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 2015, 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 262/2017
(ﬂs. 8/17) evidenciando procedimentos irregulares, e
opinando pela citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:
Tabela
Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 381/2017 (ﬂs.
18/19), propiciaram a citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 517/2017- ﬂs.21).
Regularmente convocado (termo de citação 587/2017ﬂs. 22), 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 410/2018
(ﬂs. 44/54), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 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 com expedi-

ção de determinações.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou pela irregularidade das contas do Senhor Fernando Santos Moura, na forma do artigo 84, III, “d” da Lei Complementar
621/2012, bem como pela aplicação de multa pecuniária.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Agência Municipal
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Fernando Santos Moura, preliminarmente, indícios de irregularidade foram detectados no Relatório Técnico 262/2017
resultando na citação do responsável com relação aos
seguintes itens:
3.2.2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual de bens em almoxarifado e o saldo registrado
no Balanço Patrimonial. Fundamentação legal: arts. 94 a
96 da Lei 4.320/64
3.2.2.2 Divergência entre o valor apurado no inventário
anual dos bens patrimoniais imóveis, e o saldo registrado no Balanço Patrimonial. Fundamentação legal: arts.
94 a 96 da Lei 4.320/64

tou divergência no inventário anual de bens em almoxarifado, conforme abaixo mostrado:
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, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos inventários de bens,
realizados em 31/12/2015:
Tabela 02: Saldos patrimoniais
Tabela
Fonte: Processo TC 7397/2016 - Prestação de Contas
Anual 2015
[ ]
Na tabela 02 veriﬁca-se diferença de R$ 115.133,78 entre o saldo de bens em almoxarifado existentes no inventário respectivo e o registrado na contabilidade.
De acordo com o balancete da Unidade Gestora (arquivo 02_BALVER_6.pdf) a conta contábil estoques –
1.1.5.0.0.00.00.000 encontra-se subdividida nas seguintes contas e respectivos saldos:
Tabela 03: Composição da conta contábil estoque –
1.1.5.0.0.00.00.000

3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a Prestação de Contas Anual. Fundamentação legal: art.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.

Tabela

Com relação ao ITEM 3.2.2.1, o Relatório Técnico apon-

Foi constatado que não foram apresentados documen-

www.tce.es.gov.br

Conforme alegação do responsável, o ajuste foi promovido no exercício de 2017 e os documentos anexados não
tratam de inventário de acordo com os artigos 94 a 96 da
Lei 4.320/64.

Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tos comprobatórios relacionados ao inventário de bens
imóveis. Tratam-se da descrição da classiﬁcação contábil e de seus respectivos valores, não havendo especiﬁcação detalhado do bem no campo de descrição, relacionados ao exercício de 2015, conforme Lei 4.320/64 citado. O responsável informa que o ajuste foi promovido no
exercício de 2017.
A área técnica entendeu pela manutenção da irregularidade para o exercício de 2015 e sugerindo a determinação para a próxima prestação de contas a realização dos
ajustes contábeis necessários a realização do inventário,
cumprindo com os dispositivos legais e atendendo a Instrução Normativa TCEES pertinente ao exercício.
Com relação ao ITEM 3.2.2.2, de acordo com o Relatório
Técnico houve divergências nos saldos apresentados entre Balanço Patrimonial e o Inventário:
Conforme tabela 02 veriﬁca-se divergência entre o saldo
de bens imóveis registrados na contabilidade com aquele constante no respectivo inventário, no montante de
R$ 30.080,00. Registra-se que o inventário de bens imóveis contém um único imóvel, ao que tudo indica trata-se o imóvel onde localiza-se a Unidade Gestora. Tal imóvel apresenta escriturado o valor de R$ 30.080,00, com
depreciação de 100%, ou seja, o mesmo montante foi
deduzido a título de depreciação, ﬁcando assim o inventário com saldo zero.
O responsável utilizou a mesma alegação para o item do
relatório técnico 3.2.2.1 que tratou sobre os bens em almoxarifado.
Por ﬁm, constatou-se que não foram apresentados documentos comprobatórios relacionados ao inventário de
bens imóveis. Tratam-se da classiﬁcação contábil e de

seus respectivos valores, não havendo especiﬁcação detalhado do bem no campo de descrição, relacionados ao
exercício de 2015. O responsável informa que o ajuste foi
promovido no exercício de 2017.
Diante do exposto, levando-se em conta as argumentações apresentadas, as quais foram veriﬁcadas nesta análise, entendeu a ITC 410/2018 que seja mantida a irregularidade para o exercício de 2015 e sugerindo a determinação para a próxima prestação de contas a realização
dos ajustes contábeis necessários a realização do inventário, cumprindo com os artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64
e atendendo a Instrução Normativa TCEES pertinente ao
exercício.
Quanto ao ITEM 3.3.1, o Relatório Técnico apontou indício de irregularidade quanto à viabilização da emissão
do Parecer do Controle Interno, como segue:
O Relatório de Controle Interno enviado pela Unidade
Gestora não está em conformidade com o modelo deﬁnido no Anexo II – Tabela 07 da Instrução Normativa TC
nº 34, de 02 de junho de 2015. Os pontos de controle
apresentados no RELUCI da Unidade Gestora correspondem, em parte, à Tabela 08 do Anexo II da IN 34, tabela essa que contém o modelo de Relatório a ser utilizado
para as contas de gestão do Prefeito Municipal. Ainda, o
parecer conclusivo indica como responsável a contadora da Unidade Gestora, a Sra. Elaine do Nascimento Kale.
Ressalta-se que o único responsável pelas contas de gestão do presente processo de Prestação de Contas é o Diretor Presidente da Agência Municipal de Regulação dos
Serviços Púbicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim,
o Sr. Fernando Santos Moura, conforme arquivo 02_ROLRES_13.pdf.
O responsável encaminhou sua defesa, prestando a sewww.tce.es.gov.br

guinte informação, ﬂs. 29:
A Lei que instituiu o Controle Interno na AGERSA – Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos e Delegados de Cachoeiro de Itapemirim, foi publicada em
30/12/2015. Considerando que o Controle interno deve ser preventivo e concomitante, não havia tempo hábil
suﬁciente para estruturar as normativas, bem como proceder um parecer na Prestação de Contas Anual de 2015,
uma vez que o exercício engloba os meses de janeiro a
dezembro, meses os quais a lei ainda inexistia, sendo de
responsabilidade da UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE
INTERNO, ou seja, Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim.
No nosso entendimento as medidas administrativas que
deveriam ter sido tomadas para consecução e posterior
emissão de parecer de controle interno, só poderiam ser
feitas no exercício de 2016 e não de 2015, como está a
notiﬁcação.
Ao analisar a alegação apresentada, a ITC 410/2018 veriﬁcou no Portal da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, a publicação no Diário Oﬁcial do Município
em 30/12/2015, a Lei 7355/2015 que trata a reformulação da Estrutura Organizacional da AGERSA, alterando as
funções e as atribuições da Ouvidoria e instituindo a Coordenadoria Executiva de Controle Interno.
LEI Nº 7355
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 6537/2011, QUE REFORMULA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
E DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM–AGERSA.
A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim , EsSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tado do Espírito Santo, APROVA e o Prefeito Municipal
SANCIONA a seguinte Lei:

do do Espírito Santo, APROVA e o Prefeito

trole Interno, como segue:

Municipal SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica alterada a nomenclatura, a função e as atribuições da Ouvidoria, instituída pela Lei n° 6537, de 04
de agosto de 2011, passando a denominar-se Coordenadoria Executiva de Controle Interno, nos termos desta Lei.

Art. 1° – Fica instituída, nos termos desta Lei, a Unidade
deControle Interno dentro da Organização Administrativa da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - ES e os mecanismos para o seu funcionamento.

[ ]

Art. 2° – O funcionamento do Controle Interno da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim se sujeita ao disposto
nas normas especíﬁcas das Constituições Federal e Estadual, no Art. 54 da Lei Orgânica Municipal, na Lei 6775
de 22 de agosto de 2013, e observados as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis, o conjunto
de Instruções Normativas que compõe o Manual de Rotinas Internas, de acordo com a Resolução 227/2011do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e o disposto nesta lei.

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).

Art. 3º - O Artigo 17 da Lei n° 6537, de 04 de agosto de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. A Coordenadoria Executiva de Controle Interno
é a unidade organizacional vinculada hierarquicamente
ao Diretor Presidente, dirigida por titular nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão de
Coordenador Executivo de Controle Interno, com as responsabilidades civil, penal e administrativa decorrentes
das atividades indicadas no caput deste artigo e demais
normas legais complementares.”
Fonte: http://www.cachoeiro.es.gov.br/servicos/site. Diário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Publicação
em 30/12/2015
Também, constatou-se a publicação da Lei 7356/2015
que trata da criação e regulamentação da Unidade de
Controle Interno da AGERSA, na data de 30/12/2015.
LEI Nº 7356
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim , Esta-

Art. 3º – O Controle Interno da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de
Itapemirim visa a assegurar a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos a ele destinados e à avaliação dos resultados obtidos pela administração, nos termos dos artigos 70 a 75 da Constituição Federal.
Fonte: http://www.cachoeiro.es.gov.br/servicos/site. Diário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Publicação
em 30/12/2015
A área técnica ressaltou que, de acordo com a Resolução
TC 227/2011, alterada pela Resolução TC 257/2013, foi
estabelecido prazo para implantação do sistema de Conwww.tce.es.gov.br

§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) Redação Anterior: (g.n.)
Portanto, foi veriﬁcado que a data limite para implantação do sistema de controle interno encerrou no mês de
agosto de 2013 e a instituição da Unidade de Controle
Interno, conforme publicação no Diário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ocorreu em 30/12/2015, através
da Lei 7356/2015. Deste modo, ultrapassando a data estipulada pela Resolução do TCEES para implantação do
Controle Interno.
Levando-se em conta as informações apresentadas, as
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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quais foram veriﬁcadas nesta análise, ﬁcam acolhidas as
justiﬁcativas da defesa, sugerindo a ITC a manutenção
da irregularidade e sugerindo DETERMINAR que sejam
adotadas medidas necessárias para efetiva implantação
da Unidade de Controle Interno, seguindo as instruções
estabelecidas pela Resolução TCEES 227/2013.
Ainda, em virtude de não estar disponibilizado a legislação no “site “ da AGERSA, RECOMENDOU a atualização
e a disponibilização de seus dispositivos legais respectivos, dando maior transparência nas informações, tendo
em vista a ausência da legislação da Lei de Instituição de
Controle Interno.
Com isso, sugeriu a área técnica que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA as presentes contas, tendo em
vista a manutenção dos indícios de irregularidades.
Diante desses fatos, o Ministério Público de Contas pugnou pela IRREGULARIDADE das contas do senhor Fernando Santos Moura, na forma do art. 84, III, “d”, da Lei
Complementar 621/2012, bem como pela aplicação de
multa pecuniária, com base no art. 389, I c/c o art. 163,
IV, ambos do Regimento Interno.
Ressalta-se que as irregularidades constantes dos itens
3.2.2.1 e 3.2.2.2, ambas relacionadas a divergências entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais (imóveis e em almoxarifado), e o respectivo
saldo no Balanço Patrimonial, são objeto de questionamento e determinação dessa Corte desde a conta anual do exercício de 2013 (Processo 3208/2014- Acórdão
884/2016- Plenário), e do exercício de 2014 (Processo
5508/2015- Acórdão 334/2017-3- Plenário) sob a responsabilidade do Senhor Luiz Carlos de Oliveira Silva,
tendo sido consideradas REGULARES COM RESSALVAS.

Ressalta-se ainda que cada unidade administrativa do
setor público deve evidenciar em seus registros contábeis todos os bens móveis e imóveis, sendo a avaliação
dos bens patrimoniais levados à conta patrimonial com
o ﬁto de gerar informações tempestivas e ﬁdedignas, de
modo a orientar os gestores públicos e instrumentalizar
os controles interno, externo e social.
Posto isto, e tendo em vista que no Processo TC
5392/2017, referente ao exercício 2016, também de responsabilidade do senhor Fernando Santos Moura, conquanto ainda pendente de julgamento, registra a mesma
irregularidade relacionada à “Divergência entre o saldo
contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens”, opinou a área técnica pela regularidade com ressalva, tendo sido acompanhada pelo Ministério Público.
Acompanhando a área técnica na ITC 410/2018, devem
ser julgadas regulares com ressalva as presentes contas,
com expedição de determinação e recomendação.
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, 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
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 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 2015, sob o
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso
II, 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:
3.2.2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual de bens em almoxarifado e o saldo registrado
no Balanço Patrimonial. Fundamentação legal: arts. 94 a
96 da Lei 4.320/64
3.2.2.2 Divergência entre o valor apurado no inventário
anual dos bens patrimoniais imóveis, e o saldo registrado no Balanço Patrimonial. Fundamentação legal: arts.
94 a 96 da Lei 4.320/64
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a Prestação de Contas Anual. Fundamentação legal: art.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.
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:
Realize os ajustes contábeis necessários, nas próximas
prestações de contas, cumprindo com os artigos 94 a 96
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES pertinente ao exercício.
Sejam adotadas medidas necessárias para efetiva implantação da Unidade de Controle interno, seguindo as instruções estabelecidas pela Resolução TCEES
227/2013.

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1270/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04071/2018-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.3 RECOMENDAR a esta Unidade Gestora a atualização
e a disponibilização de seus dispositivos legais pertinentes no “site” da AGERSA, dando maior transparência nas
informações, tendo em vista a ausência da legislação da
Lei de Instituição de Controle Interno.

Exercício: 2017

1.4 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral

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.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

Responsável: RENATO CARLOS VIEIRA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

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:

UG: HAB - Hospital Adauto Botelho

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Hospital Adauto Botelho, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob a responsabilidade do Senhor Renato Carlos Vieira.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que através do Relatório Técnico
208/2018-6 concluiu pela regularidade das contas, com
base na análise técnico-contábil promovida junto aos documentos disponibilizados a esta Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
www.tce.es.gov.br

Tabela
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
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
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

306

ATOS DA 2a CÂMARA

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

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

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

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

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:
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, 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
Pelo exposto, veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 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:

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

Pelo exposto, veriﬁca-se 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

Tabela
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a
conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a gestão do Sr. Renato Carlos Vieira, no exercício de funções
como ordenador de despesas do Hospital Adauto Botelho, 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.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva,
que endossou a proposição da área técnica, exposta no
RT 208/2018 e na ITC 3388/2018.
II - FUNDAMENTAÇÃO

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Adauto Botelho, ora em discussão, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade do Senhor Renato Carlos
Vieira, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.

Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 3388/20183, elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, manifestou seu entendimento,
considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 208/2018-6, no sentido de anuir com seus

Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
27/03/2018, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regi-

MONITORAMENTO

www.tce.es.gov.br
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mental, conforme certiﬁca o RT 208/2018-6.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 208/2018-6 e da Instrução Técnica Conclusiva 3388/2018-3, elaborados com base nas informações
e documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
208/2018-6 e da ITC 3388/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, 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 a Prestação de Contas Anual do
Hospital Adauto Botelho sob responsabilidade do Senhor Renato Carlos Vieira relativas ao exercício ﬁnancei-

ro 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 ao responsável, conforme
artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1301/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 04911/2016-3, 03440/2015-6, 03288/2015-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2015
UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: LILIANA MARIA REZENDE BULLUS
Procuradores: GYOVANA REZENDE SPADAROTT BULLUS
(OAB: 25846-ES), MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB:
9144-ES), SILVESTRE DE ALMEIDA TEIXEIRA (OAB: 70432RJ)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – DIREITO PETIÇÃO –
NÃO CONHECER – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, apreciada por meio do Parecer
Prévio TC 131/2017 que recomendou a rejeição das contas da responsável e expediu determinações.
A responsável interpôs petição invocando o Direito de
Petição, com pedido cautelar, atacando, em síntese, as
irregularidades que ensejaram a rejeição das suas contas referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, vejamos:
Divergência entre balanço orçamentário e balancete de
execução orçamentária da despesa;
Inconsistência na consolidação da execução orçamentária da despesa;
Inconsistência na consolidação da execução ﬁnanceira;
Inconsistência na consolidação da execução patrimonial;
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Divergência entre o balanço patrimonial e balancete de
veriﬁcação contábil;
Despesa com pessoal acima do limite legal;
Assim, sustenta que, embora se reconheça o equívoco
na consolidação dos dados contábeis esse fato não impediu o conhecimento qualitativo e quantitativo da situação patrimonial do Município, bem como do resultado
global das ações governamentais.
Argumenta, ainda que, os limites constitucionais foram
cumpridos e que restou devidamente comprovado que
mesmo sem a consolidação, com o envio de todas as
prestações de contas das Unidades Gestoras do Município foi possível apurar os gastos com pessoal e limites
constitucionais, assim as contas não poderiam ter sido
apreciadas pela rejeição.
Alega que não foi emitido nenhum parecer de alerta no
sentido de que adotasse os procedimentos estabelecidos pela LRF, e como a ex-gestora não dispõe de qualquer conhecimento da área contábil, e sem a emissão do
Parecer de Alerta acerca da questão de gastos, não poderia adotar medidas a ﬁm de corrigir o excedente ao limite.
Argui que a irregularidades apontadas pela equipe técnica possuem natureza formal, e por esse motivo as contas
deveriam ser apreciadas pela regularidade com ressalva.

pela regularidade com ressalva das contas.
A Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, por intermédio de
seu patrono Sr. Silvestre de Almeida Teixeira, realizou
sustentação oral na 28ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, que ocorreu no dia 22/08/2018 ratiﬁcando os argumentos já trazidos na petição interposta pela responsável.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, ressalto que o Direito de Petição tem
previsão constitucional, por força do inciso XXXIV do artigo 5º, o qual assegura a todos o Direito de Petição em
defesa de direitos ou contra ilegalidades.
Assim, passo a análise do pedido cautelar.
A concessão de medida cautelar não exige juízo de certeza, mas sim da probabilidade de que o alegado pelo interessado seja plausível. Contudo, no caso sub examine
não resta claro o direito alegado, qual seja, concessão
do efeito suspensivo ao Parecer Prévio TC 131/2017, que
transitou em julgado em 03 de maio de 2018, conforme
consta da Certidão de Trânsito em Julgado 606/2018-8,
emitida pela Secretaria Geral das Sessões. Portanto, entendo que não há plausibilidade do direito alegado, primeiro requisito para a concessão da medida cautelar.

Ao ﬁnal requer, o recebimento do direito de petição,
a concessão do efeito suspensivo do Parecer Prévio
131/2017, pois o mesmo já está sendo enviado à Câmara do Município para o julgamento.

Ressalto, que em face de parecer prévio é cabível o recurso de reconsideração que já é atribuído o efeito suspensivo, contudo, não há possibilidade jurídica de se
atribuir efeito suspensivo a um processo que transitou
em julgado sem interposição de recurso.

Requer ainda, que seja conﬁrmada a concessão liminar,
bem como seja dado provimento a presente para anular
o Parecer Prévio 131/2017, e emitido um novo parecer

Ademais, mesmo que o processo houvesse transitado em julgado, caso restasse demonstrado na presente petição a existência de erro de julgamento, ausência
www.tce.es.gov.br

de contraditório ou devido processo legal e ainda, ante
a presença dos requisitos autorizadores à concessão de
provimento cautelar, poderia ser concedido excepcionalmente a concessão do efeito suspensivo ao Parecer Prévio TC 131/2017. Contudo, não há nenhum vício de instrução, julgamento ou de formalidade na Prestação de
Contas Anual, desta forma, entendo que o pedido cautelar deve ser indeferido.
Conforme exposto não há nenhum vício de instrução,
julgamento ou de formalidade na Prestação de Contas
Anual (Processo TC 4911/2016), veriﬁco ainda que o prazo para interposição de recurso foi cumprido e o requerente manteve-se inerte.
Ademais, resta claro da leitura da referida petição que
a requerente utiliza o direito constitucional para recorrer do Parecer Prévio, enfrenta as irregularidades como
se tivesse interposto um recurso de reconsideração, não
alegando nenhuma ilegalidade ou violação de seus direitos.
Dessa forma, não há nenhum regramento jurídico ou regimental que permita atribuir ao direito de petição natureza recursal, tendo em vista que o referido direito
constitucional, conforme dito alhures, por força do inciso XXXIV do artigo 5º, deve ser apresentado em defesa de direitos ou contra ilegalidades e não como recurso.
Assim, entendo que não deve ser conhecido o presente
direito de petição.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
NÃO CONHECER do Direito de Petição;
1.2 Dar CIÊNCIA a Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, por
seu advogado do teor desta decisão;
1.3 Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1302/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06833/2016-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2015
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JANDER NUNES VIDAL, ROBERTINO BATISTA DA SILVA
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – REGULAR – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Marataízes, referente ao exercício ﬁnanceiro
de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Robertino Batista da Silva (período de 01/01/2015 a 04/10/2015) e Jander Nunes Vidal (período de 05/10/2015 a 31/12/2015).
Através de Relatório Técnico RT 47/2017-2, a Secretaria
de Controle Externo de Contas – SecexContas veriﬁcou
os seguintes indícios de irregularidades:
Item 3.2.2.1 – Divergência entre os valores apurados no
inventário anual dos bens patrimoniais imóveis e o saldo registrado no Balanço Patrimonial.
Fundamentação legal: art. 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Item 3.3.1 – Ausência do encaminhamento da PCA ao
Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer
conclusivo sobre a prestação de contas anual.
Fundamentação legal: art. 135, §4º e 138, §3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Já em sede de Instrução Técnica Inicial ITI 69/2017www.tce.es.gov.br

9, opinou pela citação dos responsáveis Srs. Robertino
Batista da Silva e Jander Nunes Vidal, o que acolhi parcialmente em Decisão Monocrática 150/2017-7, determinando a citação do Sr. Jander Nunes Vidal, para que
apresentasse seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, em atendimento aos princípios da ampla
defesa, contraditório e devido processo legal.
Em Decisão Monocrática 1388/2017-1, foi declarada a
revelia do Sr. Jander Nunes Vidal 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 (ﬂ. 42) e pela Secretaria Geral das Sessões (ﬂ. 43).
Instada novamente a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, por meio de Instrução Técnica Conclusiva ITC 4268/2017-7, opinou pela
regularidade com ressalva das contas do Sr. Jander Nunes Vidal e pela regularidade das contas do Sr. Robertino Batista da Silva, com a expedição de determinações
ao atual gestor.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 4864/20175 do Procurador Dr. Luciano Vieira, anuiu ao posicionamento adotado pela ITC 4268/2017-7.
Posteriormente, veriﬁquei a necessidade de citação do
Sr. Robertino Batista da Silva, motivo pelo qual por meio
da Decisão Monocrática 01653/2017-6, determinei a citação do referido gestor, para que apresentasse seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, em
atendimento aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Devidamente citado por meio do Termo de Citação
1918/2017, o Sr. Robertino Batista da Silva, não apresenSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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tou suas justiﬁcativas.

Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013.

Dessa forma, por meio da Decisão Monocrática
1406/2018-4, foi declarada a revelia do Robertino Batista da Silva 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 28350/2018-7) e pela Secretaria Geral
das Sessões (Despacho 28505/2018-7).

Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.

É 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,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 31 de março de 2016 por
meio do sistema Cidades-Web, ou seja, tempestivamente, com fulcro no artigo 139 do Regimento Interno deste

No entanto, restaram constatados pelo Corpo Técnico
desta Corte de Contas os seguintes indícios de irregularidades que merecem detida análise:
3.2.2.1 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais imóveis e o saldo registrado no Balanço Patrimonial. (Item 2.1 da ITC
4268/2017-7).
Fundamentação legal: art. 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva e Jander Nunes
Vidal.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas
veriﬁcou divergência do montante de R$ 25.278.686,39
quando comparado o total dos bens imóveis registrado
na contabilidade e aquele constante no inventário.
Na ocasião, apresentou-se nota explicativa objeto de
análise pela SecexContas, que concluiu:
“A própria nota explicativa diz que os valores constantes
nas contas “Ruas, Sistemas de Esgoto, Outros Bens de
Uso Comum e Instalações”, foram registradas na contabilidade nos exercícios 2013 e 2014, tendo sido, portanto,
os bens registrados nessas contas, reconhecidos, mensurados e evidenciados. Desta feita, há que se ter o inventário desses bens, mesmo porque, para se reconhecer, mensurar e evidenciar na contabilidade pressupõe-se a existência material dos mesmos, não sendo admitido registro contábil sem base documental. O meswww.tce.es.gov.br

mo se aplica às contas “Estudos e Projetos e Obras em
andamento”.
Importante ressaltar, nesse caso, a previsão dos artigos
94 a 96 da Lei nº 4.320/64:
Art. 94. Haverá 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.
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos
bens móveis e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis
terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na
contabilidade.
Como podemos perceber, o legislador objetivou proteger o erário de possíveis fraudes, posto estar entre os
deveres do administrador público o dever de eﬁciência e
o dever de prestar contas, devendo sua atuação ser célere, coordenada e eﬁciente, além de zelar pela prestação de contas referente à gestão dos bens e interesses
da coletividade.
Cumpre destacar que não foi apresentada justiﬁcativa
pelo responsável, o que diﬁcultou a veriﬁcação dos motivos ensejadores da irregularidade apontada. Desse modo, encampando o entendimento exarado pela Equipe
Técnica, mantenho a mencionada irregularidade.
3.3.1 – Ausência do encaminhamento da PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo sobre a prestação de contas anual.
Fundamentação legal: art. 135, §4º e 138, §3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Responsável: Jander Nunes Vidal.

e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

Nos termos do RT 47/2017-2, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas constatou que não
houve análise da Prestação de Contas Anual pelo Controle Interno do Município de Marataízes, em função do
não recebimento dos documentos que integram a prestação de contas 2015.

[...]

No ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho “como é encargo dos administradores públicos a gestão de
bens e interesses da coletividade, decorre daí o natural dever, a eles cometido, de prestar contas de sua atividade. Se no âmbito privado o administrador já presta contas normalmente ao titular dos direitos, com muito maior razão há de prestá-las aquele que tem a gestão
dos interesses de toda a coletividade”.
Não houve apresentação de justiﬁcativas necessárias à
elucidação do item apontado, razão pela qual acompanho o entendimento da Equipe Técnica no sentido de se
manter a presente 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:

(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Diante de 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.

do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Marataízes, sob a responsabilidade do Sr. Jander Nunes Vieira no período de
05/10/2015 a 31/12/2015, relativa ao exercício de 2015,
nos termos do inciso II, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86, do mesmo diploma legal.
1.2 Julgar REGULAR a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Marataízes, sob a responsabilidade do
Sr. Robertino Batista da Silva no período de 01/01/2015
a 04/10/2015, relativa ao exercício de 2015, nos termos
do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85,
do mesmo diploma legal.
1.3 Determinar ao atual gestor que providencie o inventário de todos os bens registrados na contabilidade, bem
como, implemente as medidas necessárias e suﬁcientes
para viabilizar a realização de procedimentos de controle
e a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.
Dar ciência aos interessados;
1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Relator

4. Especiﬁcação do quórum:

[...]

1. ACÓRDÃO

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

www.tce.es.gov.br
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

caminhada a este Tribunal, em 05 de maio de 2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, fora prazo estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT nº 984/2017-8
(doc. 63), e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 1442/20172 (doc. 64), opinando pela citação do Sr. Sergio Murilo
Moreira Coelho, para que apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justiﬁcativas acerca dos indícios de irregularidade infra mencionados, quais sejam:

1769/2017-1 (doc. 66), tendo sido apresentadas as justiﬁcativas no doc. 70.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 1448/2018-8 (doc. 74), opinando pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA com determinações, bem como
a aplicação de multa.
O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer nº
1917/2018-6 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, situado no doc. 78.

Item 2.1 – Descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA, passível de aplicação de multa;

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Processo: 02537/2017-1

(Base Legal: art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012).

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Divergências entre os registros contábeis e bancários
relativos às disponibilidades ﬁnanceiras;

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.

ACÓRDÃO TC- 1303/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Exercício: 2016
UG: PMPB - Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO – EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, da Prefeitura
Municipal de Ponto Belo, sob a responsabilidade do Sr.
Sergio Murilo Moreira Coelho.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi en-

(Base Legal: LC 101/2000, art. 43 c/c §3º do art. 164 da
CRFB/88).
Ausência de assinaturas dos membros nomeados para compor a Comissão responsável pelos inventários de
bens patrimoniais móveis, imóveis, intangíveis e em almoxarifado, nos respectivos Termos Circunstanciados;
(Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, artgs. 94 e 96).
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobra a totalidade da Prestação de Contas Anual;
(Base Legal: art. 135, §4º e 138, §3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015).
Ato contínuo, a citação dos referidos indícios de irregularidade fora acolhida pela Decisão Monocrática nº
www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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da nesta Corte de Contas em 05 de maio de 2017, ou seja, inobservado o prazo regimental.

No entanto, foram constatados pela equipe técnica os
seguintes indícios de irregularidade que merecem a análise detida, quais sejam:

responsável não juntou no processo qualquer lei ou regulamento que verse acerca do envio de PCA do município em data diversa da estabelecida do art. 139, considerando que o gestor apresentou justiﬁcativa atribuindo o
atraso à mudanças estruturais em determinados setores
da Prefeitura visto que em 2016 iniciou nova gestão e
que a apresentação intempestiva não causou prejuízo à
análise da prestação de contas nem ao gestor responsável pelo exercício, deixo de acolher a sugestão de aplicação de multa ao Sr. Sergio Murilo Moreira Coelho.

2.1 – Descumprimento do prazo de encaminhamento
da PCA, passível de aplicação de multa;

Divergências entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades ﬁnanceiras;

(Base Legal: art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012).

(Base Legal: LC 101/2000, art. 43 c/c §3º do art. 164 da
CRFB/88).

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.

De acordo com a área técnica, a presente prestação de
contas fora encaminhada em 05/05/2017 e, por conseguinte, em desacordo com o prazo regimental situado na
Resolução TC 261/2013, motivo pelo qual o gestor foi citado para prestar os devidos esclarecimentos.
Em sede de defesa, o responsável reconheceu o envio
intempestivo da PCA, aduzindo que o atraso ocorreu em
virtude de mudanças de ordem estrutural em determinados setores da Prefeitura. Alegou entender que o lapso temporal entre o prazo limite para o envio da PCA de
2016 e a sua efetiva homologação não causaria prejuízos
para a análise técnica, considerando que a primeira movimentação processual ocorreu apenas em 13/11/2017.
Pois bem, compulsando detidamente os autos virtuais,
concomitante a consulta junto ao Sistema CidadES, observo que a prestação de contas em apreço fora enviada
no dia 05/05/2017, sendo assim, ﬂagrante está o encaminhar desta fora do prazo regimental.
No entanto, em que pese a área técnica entender que o

Conforme o RT 984/2017, fora evidenciado a ausência
de apresentação dos extratos bancários referentes ao
mês de dezembro de 2016, de acordo com a tabela situada na pág. 05 da ITC (doc. 74), o que motivou a citação
do responsável.
Em oportunidade de esclarecimentos, o gestor apresentou os extratos bancários faltantes e após a análise detida comparando os registros dos extratos bancários e
contábeis, pude observar que as demonstrações contábeis se encontram em consonância com os saldos daqueles, razão pela qual afasto o indício de irregularidade em comento.
Ausência de assinaturas dos membros nomeados para compor a Comissão responsável pelos inventários de
bens patrimoniais móveis, imóveis, intangíveis e em almoxarifado, nos respectivos Termos Circunstanciados;
(Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, artgs. 94 e 96).
www.tce.es.gov.br

Ao compulsar os autos, a área técnica apurou que os Termos Circunstanciados dos bens patrimoniais que foram
confeccionados pela comissão responsável pelos inventários, não se encontravam devidamente assinados pelos membros da referida comissão, ensejando assim na
citação do responsável.
Em sede de defesa, o gestor enviou os termos circunstanciados referentes aos bens em almoxarifado e bens
devidamente assinados. Todavia, fora apurada a ausência de envio do termo relativo aos bens imóveis, mas
tanto esta como o indício de irregularidade da ausência de assinaturas não possuem o condão de impactar
as contas em apreço, eis que o não cumprimento daquela determinação é de natureza meramente formal, razão
pelo qual afasto o indício de irregularidade em comento.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do parecer do controle interno sobra a totalidade da Prestação de Contas Anual;
(Base Legal: art. 135, §4º e 138, §3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015).
Segundo a área técnica, o responsável não executou nenhum dos procedimentos de controle adotados pelo
controle interno, sendo estes relativos à gestão ﬁscal, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial ou demais atos de
gestão, bem como não foram realizadas auditorias, visando amparar a emissão de parecer ﬁnal acerca das
contas em apreço, sendo motivo para citação do responsável.
Em sede de justiﬁcativas, a priori, aquele sustentou que
nenhum dos procedimentos de controle fora submetido
à análise do Controle Interno, contudo, em seguida, fora contraditório ao alegar que vários pontos situados no
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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arquivo “02-RELUCI_84” que contém o relatório e parecer do controle interno, foram realmente analisados por
este.
Pois bem, analisando de forma detida os autos, observei que esses pontos alegados como atingidos não coadunam com a realidade encontrada no arquivo encaminhado para a prestação de contas, considerando que
NENHUM dos 33 procedimentos de controle relacionados fora objeto de avaliação pelo Controle Interno, bem
como não foram realizadas as auditorias determinadas.
Além disso, não encontrou o responsável qualquer respaldo para a alegação acerca dos relevantes trabalhos
realizados como: análises periódicas de procedimentos
licitatórios, minutas de editais, análise prévia de processos de despesas.
Ressalto que foi encaminhado o mesmo relatório para as
duas prestações de contas, o que, por óbvio, impossibilitou validar as alegações do gestor e ainda, com amparo nas sustentações daquele, evidente está o descumprimento à IN 34/2015, no que tange o modelo de relatório
e procedimentos de controle a serem realizados nas diferentes prestações de contas anuais.
Posto isso, veriﬁco que a justiﬁcativa do gestor não foi
amparada por documentação respectiva e ainda não fora comprovada as medidas adotadas a ﬁm de sanar as limitações de ordem operacional, razão pelo qual mantenho o indício de irregularidade em apreço.
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 Nor-

mas 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

descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente 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 Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

[...]
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
www.tce.es.gov.br

1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da Prefeitura Municipal de Ponto Belo, sob responsabilidade
do Sr. Sergio Murilo Moreira Coelho, relativas ao exercício de 2016, nos termos do inciso II, do artigo 84, da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável;
1.2. Determinar ao atual responsável dessa unidade gestora ou a quem lhe suceder que adote as medidas necessárias e suﬁcientes ao atendimento dos requisitos da Resolução TCEES 227/2011 e IN TCEES 43/2017;
1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

caminhada a este Tribunal, em 07 de agosto de 2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, fora prazo estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT nº 826/2017-2 (doc.
82), e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 1283/2017-6
(doc. 84), opinando pela citação dos Srs Ruberci Casagrande e Rogério Feitani, para que apresentassem em 30
dias, improrrogáveis, as justiﬁcativas acerca dos indícios
de irregularidade infra mencionados, quais sejam:

tiﬁcativas no doc. 93 pelo Sr. Ruberci e doc. 94 pelo Sr.
Rogério.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 1285/2018-3 (doc. 97), opinando pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA, com determinações das contas
sob responsabilidade dos gestores supracitados.
O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer exarado
pelo Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, situado no doc. 101.

Item 2.1 – Descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA;

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Processo: 03655/2017-4

(Base Legal: RITCEES).

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Item 3.2.1 – Inconsistência entre os registros contábeis e
bancários relativos às disponibilidades ﬁnanceiras;

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.

ACÓRDÃO TC- 1304/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Exercício: 2016
UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ROGERIO FEITANI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ – EXERCÍCIO DE 2016
– REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, da Prefeitura
Municipal de Jaguaré, sob a responsabilidade dos Sr. Rogério Feitani.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi en-

(Base Legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do art. 164 da
CF).
Itens 3.2.2.1 – Não realização dos Inventários Físicos de
Bens Patrimoniais Imóveis, Móveis e em Almoxarifado
no encerramento do exercício de 2016;
(Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei nº
4.320/64, artgs. 94 e 96).
Item 3.3.1 – Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão de parecer do controle interno
sobre a totalidade da PCA atual;
(Base Legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015).
Ato contínuo, a citação dos referidos indícios de irregularidade fora acolhida pela Decisão Monocrática nº
1601/2017-9 (doc. 86), tendo sido apresentadas as juswww.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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da nesta Corte de Contas em 07 de agosto de 2017, ou
seja, inobservado o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal 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:
2.1 – Descumprimento do prazo de encaminhamento
da PCA;
(Base Legal: RITCEES).
Conforme o entendimento da área técnica, fora apurado que a prestação de contas em apreço foi encaminhada no dia 07 de agosto de 2017, ou seja, violando o prazo regimental, eis que o prazo correto para envio seria
em 31 de dezembro de 2018, considerando o amparo no
art. 71, inciso III da Constituição Estadual, concomitante
ao art. 168 do RITCEES.
Em sede de esclarecimentos, o responsável pelo envio
das contas Sr. Ruberci sustentou que ocorreu o afastamento abrupto do chefe do Poder Executivo, bem como
a mudança do responsável técnico pela contabilidade e
ainda o cumprimento de diversos mandados de busca e
apreensão que resultaram na retirada de computadores
da unidade gestora, bem como pendências com prestações de contas mensais.
Pois bem, diante do exposto, vejo que, de fato, ocorreram diversos fatos para que obstassem o cumprimento
do encaminhamento da PCA no prazo estabelecido pela legislação. Contudo, com alicerce no art. 139 da Reso-

lução TC 261/20136, sabe-se da possibilidade do envio
anual das contas até o dia 31 de março do exercício seguinte, salvo disposição legal ou regulamentar em contrário.

5, 15.070-3, 15.131-9, 8.047-0, 9.727.6 e Banco do Nordeste do Brasil, ag. 200, n. 648-7 e ag. 220, n. 1.143-5,
sendo apresentadas cópias dos extratos relativos às aplicações vinculadas, em duplicidade;

Nessa linha de intelecção, observo que o prazo para o
envio da PCA em apreço encerrou-se em 16 de abril de
2017, sendo veriﬁcado junto ao Sistema Cidades que
mesmo após a ciência do Termo de Notiﬁcação Eletrônico em 23/05/2017, a primeira tentativa de envio ocorreu
em 19/07/2017, entregue no dia 02/08/2017 e homologada no dia 07/08/2017. Dessa forma, ﬂagrante restou
demonstrado que o Prefeito anterior não cumpriu com
os prazos regulamentares, resultando no atraso de mais
de um mês para a obrigação de envio.

�Não foram apresentados extratos bancários relativos às
contas correntes Caixa Econômica Federal, ag. 3656, n.
42795 e ag. 717, n. 647.080-4, relativos ao mês de dezembro de 2016;

Sob tal ótica, entendo por aceitar as alegações de defesa, a ﬁm de não aplicar a multa ao sr. Ruberci Casagrande e, por conseguinte, afasto o indicio de irregularidade
em apreço.

O extrato relativo à conta corrente Banco do Brasil, ag.
3678-1, n. 6.207-3 está incompleto, exibindo saldo com
posição em 13/12/2016;
Os extratos bancários atribuídos às contas correntes Banco do Brasil,ag. 3678-1, ns. 60.011-3, 60.034-2, 60.055-5
e 9.939-2; Banestes, ag.176, 3377942 e Caixa Econômica
Federal, ag. 3656, n. 8-0 estão incompletos, não exibindo
os números das contas a que se referem;

(Base Legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do art. 164 da
CF).

Não foram apresentados extratos bancários de dezembro de 2016, relativos às contas de aplicações vinculadas
Banco do Brasil, ag. 3678-1, n. 14.752-4A e Caixa Econômica Federal, ag. 0717-2, n. 16773-8 A, sendo apresentadas cópias dos extratos relativos às contas correntes,
em duplicidade;

Conforme exibido na Tabela 12 do RT – Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades, bem como a Tabela 13 do RT
referente a Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil), a área técnica pode constatar que as demonstrações
contábeis supra não demonstram de forma adequada os
saldos constantes nos extratos bancários, de acordo com
as informações abaixo, quais sejam:

Não foram apresentados extratos bancários relativos às contas de aplicações vinculadas Banco do Brasil, ag. 3678-1, ns. 1085-5, 283.141-4, 5.874-2, 60.0113, 60.023-7, 60.034-2, 60.055-5, 8.138-8, 9.939-2, Caixa
Econômica Federal, ag. 0717-2, n. 647052-9 e ag. 3656,
ns. 42795, 130-6 A, 6721-5 e 80-6 A, do mês de dezembro de 2016;

Não foram apresentados extratos bancários de dezembro de 2016, relativos às contas correntes Banco do Brasil, ag. 3678-1, ns. 10.964-9,13.558-5, 13.895-9, 14.970-

O extrato bancário atribuído à conta de aplicação vinculada Banestes, ag. 176, n. 23.824.071A está incompleto,
não exibindo o número da conta a que se refere;

Inconsistência entre os registros contábeis e bancários
relativos às disponibilidades ﬁnanceiras;

www.tce.es.gov.br
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Não foi apresentado extrato bancário de dezembro de
2016, relativo àconta de aplicação Banestes, ag. 176, n.
12.886.826 A, sendo enviada cópia do extrato relativo à
conta de aplicação Banestes, ag. 176, n. 3.377.942 – A;
Tendo a conciliação bancária da conta Caixa Econômica Federal, ag. 3656, n. 8-0, apontado um valor de R$
500.000,00 lançado pela contabilidade e não creditado
pelo banco, referente a transferência entre contas, deveria ser observado um lançamento de igual valor não debitado pelo banco, na conta bancária de destino desse
recurso, o que não se observa;
Tendo a conciliação bancária da conta Banestes, ag. 176,
n. 3.377.942 - A, apontado um valor de R$ 6.146,16 lançado pela contabilidade e não debitado pelo banco, referente a resgate de aplicação, deveria ser observado um
lançamento de igual valor não creditado pelo banco, na
conta corrente Banestes, ag. 176, n. 3.377.942, o que
não se observa.
Em sede de defesa, o responsável Sr. Ruberci apresentou os extratos não encaminhados inicialmente, bem como esclareceu as divergências apontadas, restando sanado o indício de irregularidade em apreço, eis que se
encontra em consonância com o Termo de Veriﬁcação
de Disponibilidades, razão pelo qual entendo por afastar
o indicativo de irregularidade, acompanhando o entendimento técnico e ministerial.

RALM, TERIMO e TERMOV não foi possível a localização do Ato de designação da
Comissão responsável pela elaboração dos inventários nem os respectivos
Termos Circunstanciados elaborados e assinados. Dessa
forma, mesmo com a informação acerca dos salvos relativos aos bens patrimoniais, concluiu-se que insuﬁcientes foram os elementos para a veriﬁcação de realização
dos respectivos inventários físicos.
Em momento oportuno de esclarecimentos, o responsável sr. Rogério não encaminhou documento ou apresentou alegações de defesa quanto ao indício de irregularidade em apreço.
Deve-se esclarecer que embora se tenha concedido prazo para adequações de procedimentos contábeis patrimoniais, este prazo não respalda o não envio do Inventário Anual de bens móveis, bens imóveis e dos bens em
almoxarifado.
Isso porque esta Corte por um determinado período,
através da Resolução TC nº 221/2010, desobrigou os jurisdicionado de encaminhar o relatório de inventário dos
bens móveis e imóveis e de almoxarifado, durante o prazo de adequação aos procedimentos contábeis patrimoniais.

(Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei nº
4.320/64, artgs. 94 e 96).

Contudo, a aludida resolução foi alterada pela Resolução
TC nº 258/2013, que estabeleceu prazo para o levantamento da situação patrimonial até 31/12/2013, e revogou o dispositivo da Resolução TC nº 221/2010 que possibilitava ao jurisdicionado não encaminhar o relatório
de inventário dos bens móveis e imóveis, e de almoxarifado, durante o prazo de adequação aos procedimentos contábeis patrimoniais.

A área técnica constatou que nos arquivos COMINV, TE-

Insta frisar que, embora a Resolução TC nº 258/2013 te-

Não realização dos Inventários Físicos de Bens Patrimoniais Imóveis, Móveis e em Almoxarifado no encerramento do exercício de 2016;
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nha sido alterada posteriormente, e no presente momento totalmente revogada pela Instrução Normativa
TC nº 36/2016, não voltou à vigência nem foi criado dispositivo que autoriza a possibilidade de não remessa dos
inventários mencionados.
Desta feita, no exercício em análise não mais prevalecia a regra que permitia a não remessa dos inventários
dos bens móveis e imóveis, bem como de almoxarifado,
prevalecendo, assim, o previsto na Instrução Normativa
TC nº 28/2013, especiﬁcamente para o presente caso os
itens 16,19 e 22 do Anexo 03.
Ressalto que nos referidos itens do Anexo 03, constam
observações de que “durante o período de mensuração,
reconhecimento e implementação dos procedimentos
contábeis patrimoniais, cujos prazos foram estabelecidos pelas Resoluções TC 221/2010 e 242/2012, poderá
ser informado para o valor atualizado dos bens o mesmo
valor histórico” e ainda que “os critérios utilizados para
deﬁnição de valor histórico, valor atualizado e de mensuração do inventário, devem ser objeto de notas explicativas”.
Desta feita, ainda que pendente de atualizações e ajustes, os inventários devem ser encaminhados, com as respectivas notas explicativas.
Diante de todo o exposto, entendo que deve ser mantida
a irregularidade, mas sem macular as contas ora em análise, sendo objeto de ressalva.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão de parecer do controle interno sobre a totalidade da PCA atual;
(Base Legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015).
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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De acordo com o relatório técnico, fora constatada a ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão de parecer do controle interno sobre a totalidade da PCA atual, sendo apenas alegada a limitação na
atuação, resultando na ausência de elementos suﬁcientes para atestar se no exercício em apreço os gestores
observaram a legalidade, legitimidade e economicidade
na gestão dos recursos públicos.
Em sede de defesa, os responsáveis elaboraram as seguintes justiﬁcativas:
Sr. Ruberci
“No período que o Defendente permaneceu à frente
do Executivo Municipal (de 11/04/2017 a 17/11/2017),
marcadamente por atos hostis do Legislativo Municipal,
frente ao Administrador ora signatário desta peça de defesa; marcado por atos de sabotagem de parte de alguns
servidores ao bom desempenho da Administração, inclusive, com vazamentos seletivos de documentos e quebra
ilegal de sigilo ﬁscal; diante de vários pedidos urgentes
de esclarecimentos e de cópias de volumosos processos
licitatórios e de despesas pelo Ministério Público e pelo
GAECO; a considerar ainda que as medidas administrativas reclamadas pelo Egrégio Tribunal já deveriam ser
adotadas pelo Administrador Titular do Município, eleito
e reeleito Prefeito Municipal, como se sabe.”
Sr. Rogério
“Insta registrar que conforme já relatado, em 11 de abril
de 2017, às vésperas do envio da PCA, por força de determinação judicial fui afastado de forma cautelar do
cargo de Prefeito. Tal afastamento resultou em grandes
prejuízos administrativos para o município, além de representar uma série de descontinuidade de ações que se

encontravam em andamento, inclusive o planejamento
para a realização de concurso público para o cargo efetivo de auditor de controle interno, destinado exatamente à Controladoria do município. Registre-se que entre
2015 e 2016 foi realizado concurso público para o magistério municipal. Assim, quando do envio da PCA não
mais me encontrava à frente da gestão para ser responsabilizado por eventuais diﬁculdades relatadas pela Controladoria Geral do município.
Além do mais, apesar de eventuais críticas tecidas pela Controladora que assina o relatório conclusivo, há de
se considerar que no mesmo é atestado que as contas
apresentadas se encontram PARCIALMENTE ADEQUADAS, conforme relata o próprio RT, senão vejamos:
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame, que foram analisadas, representam PARCIALMENTE
ADEQUADAS a prática de atos de gestão no exercício a
que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade
e economicidade na gestão dos recursos.
Ainda há que se considerar também que o Vice-Prefeito
que assumiu o comando do município, exonerou de forma sumária o Controlador até então nomeado, o qual já
tinha o Relatório da PCA pronto, não permitindo sequer
a transição do cargo a qual a Controladora que assina o
relatório relata, ou seja, não houve transição porque o
prefeito em exercício não quis e não porque o então controlador se negou a fazer.

constantes melhorias e aperfeiçoamento que serão implementadas na Controladoria Geral do município, inclusive com a realização do concurso público planejado para 2017 e que não foi executado por quem me substituiu
no cargo, mas, que será realizado ainda no exercício de
2018 com o meu retorno ao cargo de Prefeito, seu se deu
no ﬁnal de 2017, entendendo assim, que apesar das críticas existentes no relatório, o mesmo se posiciona favorável à adequação das contas apresentadas, devendo ser
então afastado o indício de irregularidade.”
Ressaltado foi que os próprios gestores não juntaram
aos autos documentação de suporte para a irregularidade em apreço.
Nesse diapasão, observo que o cenário político da unidade gestora irradiou efeitos negativos no que tange as
informações situadas no Relatório de Controle Interno
– RELUCI, contudo, ocorreram os procedimentos de auditoria de acordo com o item 5 do RELUCI. Além disso,
foram encontradas as Instruções Normativas de Controle Interno existentes conjuntamente com a “Norma das
Normas”, impossibilitando a aﬁrmação acerca de que o
Chefe do Executivo Municipal tenha atrapalhado o funcionamento do controle interno local, embora não tenha
realizado o concurso público para promover adequadamente o controle interno, com base nas palavras daquele.

Também que se considerar que há um opinativo favorável no referido

Quadra registrar que ainda que não tenham sido encontrados registros de auditorias realizadas durante o exercício de 2016, o órgão de controle emitiu parecer sobre as contas, manifestando-se parcialmente favorável à
adequação das mesmas.

relatório, devendo ser esta situação a ser considerada
pela área técnica na análise do mesmo, a despeito de

Desse modo, entendo que o indício de irregularidade em
comento é passível de ressalva, ﬁcando desde já a deter-
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minação para que o gestor informe, na prestação de contas anual do exercício de 2018, as providências adotadas
para dotar o controle interno municipal com estrutura
adequada a ﬁm de garantir o regular funcionamento daquela, nos termos da regulamentação em vigor.
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.

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
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da Prefeitura Municipal de Jaguaré, sob responsabilidade do
Sr. Rogério Feitani, relativas ao exercício de 2016, nos
termos do inciso II, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85, do mesmo diploma legal.

de 2018, por meio de notas explicativas, as medidas saneadoras adotadas para evidenciar os bens do imobilizado, observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a IN nº 36/2016;
1.2.2. Informe as providências tomadas para dotar o
controle interno municipal com estrutura adequada a
ﬁm de garantir seu regular funcionamento, nos termos
da regulamentação vigente;
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

[...]

1.2. Determinar ao atual responsável dessa unidade gestora ou a quem lhe suceder:

ACÓRDÃO TC- 1765/2018 – SEGUNDA CÂMARA

(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e

1.2.1. Que indique, na prestação de contas do exercício

Processos: 04368/2011-6, 04425/2011-1, 06090/2010-8
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Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

FNER:

UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado

RELATÓRIO

Relator: Domingos Augusto Taufner

Tratam os presentes autos acerca de Fiscalização – Denúncia (ﬂs. 01/1797), apresentada em 17/12/2010, pelo
Sr. Manoel Paulo Pimentel da Silveira – Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado, através do ofício
CMSJC nº 405/2010, solicitando que seja realizada Auditoria Especial no Poder Executivo Municipal, acerca dos
procedimentos licitatórios apurados no Relatório Final
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instituída
pela Resolução 307/2010.

Responsável:
Jose Carlos De Almeida, Bruno Neves
Abreu, Aristeu Bras De Oliveira Lima, Sueli Aparecida
Dalmalin, Douglas Marchiori Rodrigues, Antonio Joao De
Rezende, Mercantil Material De Construcao Bom Jesus
Ltda - Me, Alessandro Jorge De Castro Moreira - Me, Larmari Comercial Ltda - Me, Rodrigo Baptista De Oliveira Me, Adriano Martins De Souza, J B Z De Paula Me
Denunciante: Manoel Paulo Pimentel da Silveira
Procuradores: Cleverson Almeida Dias (OAB: 15042ES, OAB: 120469-RJ), Aurelio Fabio Nogueira Da Silva
(OAB: 7982-ES, OAB: 1753A-MG, OAB: 219693-RJ), Cassyus De Souza Sesse (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ),
Weliton Jose Jufo (OAB: 17898-ES, OAB: 181097-RJ), Heverton De Oliveira Brandao Junior (OAB: 20661-ES), Jose Carlos Nascif Amm (OAB: 1356-ES), Luiz Bernard Sardenberg Moulin (OAB: 12365-ES), Pablo De Andrade Rodrigues (OAB: 10300-ES), Rodrigo Jose Pinto Amm (OAB:
10347-ES), Silvia Cristina Veloso (OAB: 19793-ES), Victor
Belizario Couto (OAB: 12606-ES), Pedro Josino Cordeiro
(OAB: 17169-ES), Marcelo Gomes Pimentel (OAB: 9144ES)
FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – EXERCÍCIOS 2009 E 2010
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – DECLARAR A INIDONEIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO OU CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 5
(CINCO) ANOS – EXPEDIR OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAU-

horas/homem suﬁcientes para suportar tal intento (ﬂs.
1817/1818).

Os autos foram encaminhados à 4ª Controladoria Técnica para instrução (ﬂs. 1793/1801), e em seguida, remetidos ao Conselheiro Relator em substituição Marco Antonio da Silva (ﬂ. 1804), que em observância ao princípio
do juiz natural, requereu a realização de sorteio, tendo
em vista que os fatos narrados se referiam a dois exercícios, com relatorias distintas (ﬂ. 1805).
Nesse diapasão, a Secretaria-Geral das Sessões – SGS realizou a distribuição por sorteio ao Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, na 56ª sessão ordinária,
ocorrida no dia 26/07/2011 (ﬂs. 1807/1808).
O então Relator se manifestou no sentido de que se determinasse a apuração dos fatos trazidos na Denúncia,
e que ainda não haviam sido objeto de análise por esta
Corte (ﬂs. 1812/1814), o que foi acolhido pelo Plenário
deste Tribunal em Decisão TC 3569/2011 (ﬂ. 1815).
Ato sequente, a 4ª Controladoria Técnica informou acerca da inviabilidade de realização de Auditoria Especial
na Prefeitura Municipal de São José do Calçado, haja vista o elevado número de Auditorias Especiais/Denúncias
deferidas/autorizadas, sem que houvesse, no entanto,
www.tce.es.gov.br

E considerando o fato de que existem nos autos cópias
na íntegra dos procedimentos administrativos, sugeriram realizar à análise dos processos relatados na Denúncia na própria Controladoria Técnica, sem que houvesse
a necessidade e disponibilidade de realização de auditoria externa.
Cumpre notar que, neste ínterim, os processos TC
6090/2010 e TC 4425/2011 foram apensados aos presentes autos por se referirem, respectivamente, ao Pregão Presencial 010/2009 (cujo conteúdo foi apurado no
bojo dos autos deste processo principal), e à solicitação
de auditoria especial em processos licitatórios do mesmo
jurisdicionado, sem que, no entanto, fossem apresentados os requisitos mínimos para sua aceitação como denúncia.
Instada novamente a se manifestar, a 4ª Controladoria
Técnica, com base na documentação juntada aos autos,
expediu Manifestação Técnica Preliminar MTP 283/2012
(ﬂs. 1921/1952), sugerindo que fossem extraídas cópias
dos autos para autuação de novo processo de ﬁscalização, com seu encaminhamento ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas, por se tratar de indício de superfaturamento e/ou sobrepreço de materiais utilizados
em obras e serviços de engenharia. Sugeriu ainda, que
os autos fossem devolvidos àquela Controladoria para
prosseguimento do feito quanto aos itens 1, 2, 3 e 5 da
MPT 283/2012.
Acolhida a sugestão pelo Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto (ﬂ. 1958), os autos retornaram à 4ª CT,
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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que elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 167/2013 (ﬂs.
1960/1984), propondo a citação dos responsáveis, em
razão dos indícios de irregularidades apontados a seguir:
2.1.1 Ausência de exigência no edital de licitação de
licenciamento ambiental para operação da atividade de revenda de combustível (Pregão Presencial nº
10/2009).
Fundamentação Legal: Art. 56, inciso II, da Resolução
621/2012.
Responsáveis: José Carlos de Almeida; Sueli Aparecida
Dalmolin Carvalho.
2.1.2 Prazo de publicação de edital de licitação inferior
ao previsto na Lei Federal nº 10.520/2002 para a modalidade Pregão (Pregão Presencial nº 10/2009).
Fundamentação Legal: Art. 56, inciso II, da Resolução
621/2012.
Responsáveis: Douglas Marchiori Rodrigues; José Carlos
de Almeida; Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho.
2.2.1 Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório (Convite nº
017/2009).
Fundamentação Legal: Art. 56, inciso III, da Resolução
621/2012.
Responsáveis: Antônio João de Rezende; Aristeu Brás de
Oliveira Lima; Bruno Neves Alves; José Carlos de Almeida.

Oliveira Lima; Bruno Neves Alves; José Carlos de Almeida.
2.3.1 Ausência de Procedimento Licitatório (Convite nº
11/2009).
Fundamentação Legal: Art. 56, inciso II, da Resolução
621/2012.
Responsáveis: Alessandro Jorge de Castro Moreira; Antônio João de Rezende; Aristeu Brás de Oliveira Lima; Bruno Neves Alves; José Carlos de Almeida; Lamari Comercial Ltda; Mercantil Material de Construção Bom Jesus
Ltda.
2.4.1 Ausência de Procedimento Licitatório (Convite nº
09/2010 e Convite nº 16/2010).
Fundamentação Legal: Art. 56, inciso II, da Resolução
621/2012.
Responsáveis: Adriano Martins de Souza ME; Antônio
João de Rezende; Aristeu Brás de Oliveira Lima; Bruno
Neves Alves; JBZ de Paula ME; José Carlos de Almeida;
Rodrigo Baptista de Oliveira ME.
2.4.2 Pagamento sem a comprovação da devida liquidação da despesa (Convite nº 09/2010 e Convite nº
16/2010).
Fundamentação Legal: Art. 56, inciso II, da Resolução
621/2012.
Responsáveis: José Carlos de Almeida.

Fundamentação Legal: Art. 56, inciso III, da Resolução
621/2012.

Ao ﬁnal de sua Instrução Técnica, a 4ª Controladoria Técnica sugere que o presente processo seja convertido em
Tomada de Contas Especial, tendo em vista o indicativo
de dano ao erário constante do item 2.4.2, nos moldes
do artigo 112 do RITCEES.

Responsáveis: Antônio João de Rezende; Aristeu Brás de

Considerando não ter sido oportunizado o exercício de

2.2.2 Restrição ao caráter competitivo de certame licitatório (Convite nº 017/2009).
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defesa ao ordenador de despesa, o Relator deixou de
acatar a sugestão de determinação de instauração de Tomada de Contas Especial, o que foi encampado pelo Plenário em Decisão TC 2057/2013.
Ainda nos termos do voto do Relator, o Plenário desta
Corte de Contas decidiu pela citação dos Srs. José Carlos de Almeida, Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho, Douglas Marchiori Rodrigues, Bruno Neves Abreu, Antônio
João de Rezende, Aristeu Brás de Oliveira Lima, Alessandro Jorge de Castro Moreira, e as sociedades empresárias Mercantil Material de Construção Bom Jesus Ltda,
Lamari Comercial Ltda, Rodrigo Baptista de Oliveira ME,
Adriano Martins de Souza ME e JBZ de Paula ME, na pessoa de seus representantes legais, para que apresentassem seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30
dias (ﬂ. 1997).
Devidamente citados, apresentaram suas justiﬁcativas
Aristeu Brás de Oliveira Lima (ﬂs. 2037/2049), Mercantil
Material de Construção Bom Jesus Ltda (ﬂs. 2053/2060),
Rodrigo Baptista de Oliveira (ﬂs. 2066/2072), Adriano
Martin de Souza ME (ﬂs. 2074/2079), Antônio João de
Rezende (ﬂs. 2081/2089), Bruno Neves de Abreu (ﬂs.
2091/2099), José Carlos de Almeida (ﬂs. 2101/2117), Lamari Comercial Ltda (ﬂs. 2121/2129) e Douglas Marchiori Rodrigues (ﬂs. 2159/2162).
Ante a informação de não ter sido encaminhada a este Tribunal qualquer documentação em nome de JBZ de
Paula ME, Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho e Alessandro Jorge de Castro Moreira (ﬂs. 2166/2167), entendeu
o Relator pela declaração de revelia aos mesmos (ﬂs.
2168/2169).
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

322

ATOS DA 2a CÂMARA

elaborou Instrução Técnica Conclusiva ITC 2655/2017-7
(ﬂs. 2183/2270) opinando nos seguintes termos:

2.2.1 Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto
deﬁnido no edital do certame licitatório.

Responsáveis:

3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Base Legal: Inobservância ao parágrafo terceiro do artigo
22, da Lei Federal 8.666/93.

Bruno Neves Abreu - Presidente da CPL

3.1. Levando em conta as análises aqui procedidas e as
motivações adotadas nestes autos e com base no inciso
II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente denúncia, tendo em vista o reconhecimento das
seguintes irregularidades:
2.1. Pregão Presencial nº 10/2009
2.1.1 Ausência de exigência no edital de licitação de licenciamento ambiental para operação da atividade de
revenda de combustível.
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo primeiro da Resolução nº 273/2000 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA
Responsáveis:
Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho - Pregoeira Oﬁcial Decreto Municipal nº 3338/2009

Responsáveis:
José Carlos de Almeida - Prefeito Municipal
Bruno Neves Abreu - Presidente da Comissão de Licitação
Antônio João de Rezende - Membro da CPL
Aristeu Brás de Oliveira Lima - Membro da CPL
2.3. Convite nº 011/2009
2.3.1 Ausência de Procedimento Licitatório
Base Legal: Inobservância ao artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, bem como aos artigos 2º, 3º e 4º,
da Lei Federal nº 8.666/93 e ainda com o artigo 10, inciso Vlll da Lei Federal nº 8.429/92.
Responsáveis:
José Carlos de Almeida - Prefeito Municipal

2.1.2 Prazo de publicação de edital de licitação inferior
ao previsto na Lei Federal nº 10.520/2002, para a modalidade Pregão.

Bruno Neves Abreu - Presidente da CPL

Base legal: Inobservância ao disposto no inciso V, artigo
4º, da Lei Federal nº 10.520/02.

Alessandro Jorge de Castro Moreira - Empresa licitante

Responsáveis:
Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho - Pregoeira Oﬁcial Decreto Municipal nº 3338/2009
Douglas Marchiori Rodrigues - Procurador Geral
José Carlos de Almeida - Prefeito Municipal
2.2. Convite nº 017/2009

Antônio João de Rezende - Membro da CPL
Aristeu Brás de Oliveira Lima - Membro da CPL
Lamari Comercial Ltda - Empresa licitante
2.4. Convite nº 09/2010 e Convite nº 16/2010
2.4.1 Ausência de Procedimento Licitatório
Base Legal: Inobservância ao artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, bem como aos artigos 2º, 3º e 4º,
da Lei Federal nº 8.666/93 e ainda com o artigo 10, inciso Vlll da Lei Federal nº 8.429/92.
www.tce.es.gov.br

José Carlos de Almeida - Prefeito Municipal
Aristeu Brás de Oliveira Lima - Membro da CPL
Rodrigo Baptista de Oliveira ME - Empresa licitante
Adriano Martins de Souza ME - Empresa licitante
JBZ de Paula ME - Empresa licitante
3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, inciso
IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando pela/pelo:
3.2.1 Rejeição das razões de justiﬁcativa apresentadas
pelos senhores José Carlos de Almeida, Douglas Marchiori Rodrigues, Bruno Neves Abreu, Antônio João de
Rezende e Aristeu Brás de Oliveira Lima e das pessoas
jurídicas Lamari Comercial Ltda., Rodrigo Baptista de
Oliveira ME e Adriano Martins de Souza ME, conﬁrmando-se as irregularidades apontadas na Instrução Técnica
Inicial ITI 167/2013 referentes aos tópicos 2.1.1, 2.1.2,
2.2.1, 2.3.1 e 2.4.1;
3.2.2. Acolher as justiﬁcativas de defesa do senhor José
Carlos de Almeida referente ao tópico 2.1.1 e da empresa Mercantil Material de Construção Bom Jesus Ltda.
referente ao tópico 2.3.1, ante a ausência de elementos
probatórios que levem à conclusão da participação desses nessas irregularidades;
3.2.3 Sugere-se a extinção do processo sem resolução
do mérito quanto ao senhor Antônio João de Rezende,
membro da comissão Permanente de Licitação, referente ao tópico 2.4.1, por ilegitimidade passiva, com fulcro
no art. 485, VI, do novo CPC, c/c art. 70, LC 621/2012,
conforme fundamentação exposta nesta Instrução Técnica Conclusiva;
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3.2.4 Tendo em vista o cometimento de grave infração
à norma legal, sugere-se ao Plenário desta E. Corte de
Contas, a aplicação de multa individual aos responsáveis
com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 para os senhores José Carlos de Almeida, Douglas Marchiori Rodrigues, Bruno Neves Abreu, Antônio João de Rezende,
Aristeu Brás de Oliveira Lima e Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho (revel) e das pessoas jurídicas Lamari Comercial Ltda., Rodrigo Baptista de Oliveira ME, Adriano
Martins de Souza ME, Alessandro Jorge de Castro Moreira (revel) e JBZ de Paula – ME (revel).
3.2.5 NOTIFICAÇÃO dos senhores Bruno Neves Abreu,
Antônio João de Rezende e da empresa Adriano Martins de Souza ME, para que, no prazo de 10 dias (art.
292, § 2º, da Res. TC 261/2013, promovam a juntada
do instrumento procuratório outorgado aos signatários das peças de defesa de ﬂs. 2091/2099, 2081/2089
e 2074/2079 (vol. X) dos autos, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelos doutores Aurélio Fábio Nogueira da Silva (OAB/ES 7.982), Cassyus de Sousa Sesse (OAB/RJ 181.139 e Weliton José Jufo (OAB/ES 17.898 e OAB/RJ 181.097-A);
3.2.6 Considerando que as práticas ilícitas atingiram a seara penal, especiﬁcamente com condutas que se subsumem nos tipos penais previstos nos artigos 90 da Lei nº
8.666/93 (fraude à licitação); 298 (falsiﬁcação de documento particular) e 304 (uso de documento falso) sugere-se ao Plenário deste TCEES, com fundamento no artigo 1º, inciso XX, da Lei Complementar nº 621/2012, que
oﬁcie ao Ministério Público acerca da simulação de procedimento licitatório praticada no Município de São José do Calçado.

3.2.7 Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da Decisão ﬁnal a ser proferida por
este Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º,
da Res. TC 261/2013, bem como, que os atos processuais subsequentes sejam cientiﬁcados aos advogados
constituídos nos autos, em conformidade com o disposto no art. 359, § 8º, da Res. TC 261/2013 (RITCEES).
O Ministério Público de Contas, em Parecer 1542/2018-3
(ﬂs. 2297/2310) da lavra do Procurador-Geral Dr. Luciano
Vieira pugnou, em síntese:
1 – Seja CONHECIDA a presente representação, para, no
mérito, julgá-la PROCEDENTE EM PARTE, na forma dos
arts. 94, 95, inciso II, e 99, § 2°, da LC n. 621/2012, para:

se no art. 99 da LC n. 32/1993, diante da conduta fraudulenta apontada nos itens 2.2.1, 2.3.1 e 2.4.1 da ITC
02655/2017-7.
Em Decisão Monocrática 1357/2018-4 (ﬂ. 2312) foi determinada a notiﬁcação dos Srs. Bruno Neves Abreu, Antônio João de Rezende e da sociedade empresária Adriano Martins de Souza ME, para que promovessem a juntada do instrumento procuratório outorgado aos signatários das peças de defesa no prazo de 10 dias, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados
pelos doutores Aurélio Fábio Nogueira da Silva (OAB/ES
7.982), Cassyus de Sousa Sesse (OAB/RJ 181.139) e Weliton José Jufo (OAB/ES 17.898 e OAB/RJ 181.097-A).

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 José Carlos de Almeida, Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho, Douglas Marchiori Rodrigues, Bruno Neves Abreu, Antônio João de Rezende e Aristeu Brás de
Oliveira Lima;

Como demonstrado em Despacho 46411/2018-8 da Secretaria-Geral da Sessões – SGS (ﬂ. 2353), todos os responsáveis notiﬁcados acostaram aos autos as documentações requeridas, tempestivamente.

1.2 – Declarar a inidoneidade das licitantes Larmari Comercial Ltda, Alessandro Jorge de Castro Moreira, Adriano Martins de Souza ME, JBZ de Paula ME e Rodrigo Baptista de Oliveira ME, conforme art. 1°, inciso XXIV da LC
n. 32/93, em razão da conduta fraudulenta narrada nos
itens 2.3.1 e 2.4.1 da ITC 02655/2017-7; e

A Lei Complementar nº 621/2012, Lei Orgânica deste Tribunal, preconiza em seu artigo 94 acerca dos requisitos
de admissibilidade da Denúncia no âmbito desta Corte
de Contas. Vejamos:

1.3 – inﬂigir, com reserva de plenário, a José Carlos de
Almeida, Bruno Neves Abreu, Antônio João de Rezende
e Aristeu Brás de Oliveira Lima a pena de inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança na administração Estadual ou Municipal, por prazo
não superior a 05 (cinco) anos, bem assim a proposição da pena de demissão, no caso de servidor, com bawww.tce.es.gov.br

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

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;
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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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.
(Grifo nosso)

tatório

nutenção da rede de iluminação pública do Município

Dando sequência, transcrevemos a seguir a integra do
item 2.2.2 da Instrução Técnica Inicial ITI 167/2013 (ﬂs.
1970 a 1972), referente ao segundo indicio de irregularidade apontado no Convite 017/2009:

Credor: Forte Luz Ltda.

2.2.2 Restrição ao caráter competitivo de certame licitatório
?
Inobservância ao inciso I, parágrafo primeiro do
artigo terceiro, da Lei Federal 8.666/93.

O Regimento Interno deste Tribunal – RITCEES, também
dispõe acerca dos requisitos de admissibilidade da Denúncia em seu artigo 177 e determina que, dentre outros requisitos, a denúncia deverá estar acompanhada
de indício de prova e ser realizada por pessoa natural,
devendo conter nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante.

Agentes públicos responsáveis:

Considera-se terem sido atendimentos os requisitos de
admissibilidade supramencionados, e ainda, observados
os trâmites legais e regimentais, bem como os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal.

Cargo: Presidente da Comissão de Licitação

Quanto aos indicativos de irregularidades apontados,
quais sejam: 2.2.2 – Restrição ao caráter competitivo do
certame licitatório e 2.4.2 – Pagamento sem a comprovação da devida liquidação da despesa, exaustivamente analisados pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, o qual teve sua apreciação pelo
afastamento, corroborada pelo Órgão Ministerial. Sirvo-me da manifestação ﬁrmada para VOTAR com a mesma
argumentação exarada na fundamentação das mencionadas peças técnicas, no sentido de afastá-las. Observe:
2.2.2 Restrição ao caráter competitivo de certame lici-

José Carlos de Almeida
Cargo: Prefeito Municipal
Conduta: Homologou Certame Licitatório, que continha
condições restritivas a competitividade.
Bruno Neves Abreu
Conduta: Conduziu licitação que continha condições restritivas a competitividade.
Antônio João de Rezende
Cargo: Membro da Comissão de Licitação
Conduta: Conduziu licitação que continha condições restritivas a competitividade.
Aristeu Brás de Oliveira Lama
Cargo: Membro da Comissão de Licitação
Conduta: Conduziu licitação que continha condições restritivas a competitividade.
Processo: 125/10
Certame: Convite nº 17/09
Objeto: Contratação de empresa especializada em mawww.tce.es.gov.br

Valor: R$ 15.000,00
Conforme relatado no item anterior, o referido procedimento licitatório foi levado a efeito com duas empresas
que não eram do ramo pertinente ao do objeto do edital,
consequentemente, apenas a proposta da empresa Forte Luz Ltda., pode ser considerada como válida para a fase de julgamento da licitação.
Dessa forma, a Administração Municipal, ao convidar
apenas uma empresa do ramo pertinente ao do objeto
do edital, produziu condições que restringiram o caráter
competitivo do certame em tela, infringindo a lei de licitações e contratos, in verbis:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
1º. É vedado aos agentes públicos:
I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especíﬁco objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;
Ante o exposto, merece ser aclarada pelos responsáveis
a situação ora narrada.
Justiﬁcativas apresentadas
Os senhores Antônio João de Rezende, membro da Comissão Permanente de Licitação, e Bruno Neves Abreu,
Presidente da CPL, representados pelo mesmo escritório
de advocacia conforme citado anteriormente, apresentaram defesa argumentando, em síntese, que:
O artigo 3º, § 1º, inciso I, Lei n. º 8.666/93 é claro ao vedar a estipulação de cláusula que restrinja o caráter competitivo da licitação e estabeleça preferências ou distinções em razão de qualquer circunstância impertinente
ou irrelevante para o especiﬁco objeto do contrato, em
detrimento do princípio da isonomia e da obtenção da
proposta mais vantajosa.
[...]
Tratando-se de licitação, deve a Administração evitar
exigir cláusula ou condição que restrinja, comprometa
ou frustre o caráter competitivo do certame licitatório
de forma desarrazoada, inconveniente e ou incoerente,
permitindo a participação do maior número de concorrentes, com intuito de obter a proposta mais vantajosa.
Mostra-se ilegal a cláusula do edital que limita o objeto
do certame, que restringe e frustra o caráter competitivo
da licitação, estabelecendo preferência e distinção entre
os licitantes. (g.n.)
No caso em apreço, não se veriﬁca nenhuma das hipóteses elencadas no rol do inciso I, do parágrafo único,
do art. 3º da Lei 8.666/93, pois, não houve nenhuma
restrição no edital. (g.n)

Destarte, requer seja ACOLHIDA a presente JUSTIFICATIVA, dando-se por sanada a suposta irregularidade de restrição ao caráter competitivo de certame licitatório.

prometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, não sendo possível, desta forma, aferir restrição
dessa ordem no certame.

O senhor José Carlos de Almeida, prefeito à época, representado por advogado regularmente constituído conforme já informado, apresentou a mesma defesa dos acima citados, acrescentando apenas que “Como mencionamos acima, competia à comissão de licitação veriﬁcar
tal situação, nos termos do acórdão nº 2246/2005, suso
mencionado” .

Diante do exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade.

O senhor Aristeu Brás de Oliveira Lima, não apresentou
defesa quanto a este indicio de irregularidade.
Análise

2.4.2 Pagamento sem a comprovação da devida liquidação da despesa
Dando sequência reproduzimos, na integra, o item 2.4.2
da Instrução Técnica Inicial ITI 167/2013 (ﬂs. 1981 a
1983), referente ao indicio de irregularidade apontado
no Convite 09/2010:
2.4.2
Pagamento sem a comprovação da devida liquidação da despesa

A Instrução Técnica Inicial ITI 167/2013 aponta como indicio de irregularidade a restrição ao caráter competitivo de certame licitatório, sugerindo que a Administração Municipal ao convidar apenas uma empresa do ramo pertinente ao objeto do edital restringiu o caráter
competitivo do certame em tela, em inobservância a lei
de licitações e contratos que no seu artigo 3º, § 1º, inciso I, veda aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo.

Inobservância ao parágrafo segundo, do artigo 63, da Lei
Federal nº 4.320/64.

Segundo alegações dos defendentes não consta na Carta
Convite 017/2009 cláusula que restrinja o caráter competitivo da licitação e estabeleça preferencias ou distinções em razão de qualquer circunstância impertinente
ou irrelevante para o especíﬁco objeto do contrato.

Certame: Convite nº 09/09 (sic)

Analisando os autos, veriﬁcamos que não foi denunciado na ITI 167/2013, que no edital de licitação do Convite 017/2009, houvesse cláusulas ou condições que comwww.tce.es.gov.br

Agentes responsáveis:
José Carlos de Almeida
Cargo: Prefeito Municipal
Conduta: Ordenou os pagamentos a empresa “Rodrigo
Baptista de Oliveira”, sem a devida liquidação da despesa, inobservando o parágrafo segundo, do artigo 63, da
Lei Federal nº 4.320/64.
Processo: 133/10
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização
Credor: Rodrigo Baptista de Oliveira ME
Valor: R$ 78.000,00
Do exame isolado do convite nº 09/09 (sic), foi identiﬁcado que após a homologação do certame licitatório,
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foi ﬁrmado o contrato nº 33/2010, entre a Administração Municipal e a empresa “Rodrigo Baptista de Oliveira”, com vigência prevista a partir da assinatura - 15 de
fevereiro de 2010 - até o dia 31 de dezembro de 2010.
Posteriormente, motivado pela necessidade de contenção de despesa, a Administração confeccionou o Termo
de Distrato nº 013/2010, em 10
de setembro de 2010, cancelando a relação comercial
entre as partes.
Ocorre, entretanto, que de acordo com a ﬁcha ﬁnanceira
do credor “Rodrigo Baptista de Oliveira”, foram realizados pagamentos após a data do distrato, ou seja, após 10
de setembro de 2010, conforme demonstrado a seguir:
Valores pagos após o distrato 13/2010
Tabela
Fonte: Fichas ﬁnanceiras da PMSJC
Como não consta, no presente processo, a documentação necessária para a comprovação do serviço, não foi
possível aferir quando o serviço foi prestado.
Desta forma, a priori, temos conﬁgurado um desembolso com recursos públicos sem a devida comprovação de
prestação de serviço, uma vez que a própria empresa declarou que não prestou mais serviço à Administração Pública após o distrato ocorrido em setembro de 2010.
No tocante à liquidação de despesa, temos insculpido na
Leí Federal nº 4.320/64, de que forma se dará sua comprovação, in verbis:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na veriﬁcação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1º Essa veriﬁcação tem por ﬁm apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - A importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - O contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - A nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Ante todo o exposto merece que seja aclarada pelos
agentes responsáveis a situação ora narrada, lembrando
que o valor de R$ 11.830,00 (onze mil oitocentos e trinta reais) equivalentes a 5.893,1951 (cinco mil oitocentos
e noventa e três, um mil novecentos e cinquenta e um)
VRTE é passível de devolução.
Justiﬁcativas apresentadas
O senhor José Carlos de Almeida, prefeito à época, representado por advogado regularmente constituído conforme já informado, quanto a essa anomalia, apresentou
defesa cujo teor abaixo se reproduz:
Da falta de provas
Trata-se aqui de suposto desembolso com recursos públicos sem a devida comprovação da prestação de serviço.
Ocorre, como disposto nos autos em ﬂs. 1982, que a nobre controladoria não tem dados concretos para aﬁrmar
que houve um desembolso de recursos públicos sem a
devida comprovação da despesa, uma vez que não constam no presente processo a documentação necessária
para esta conclusão, in verbis:
www.tce.es.gov.br

“Como não consta, no presente processo, a documentação necessária para a comprovação do serviço, não foi
possível aferir quando o serviço foi prestado. ”
Como o disposto, somente foi analisado pela nobre controladoria a ﬁcha ﬁnanceira do credor não os autos do
processo em questão, sendo assim não existem dados
suﬁcientes para que as supostas irregularidades sejam
constatadas.
Embora que a nobre controladoria não tenha encontrado as notas ﬁscais de prestação de serviços em questão,
solicitamos que as mesmas sejam anexadas aos autos do
processo sob os números, valores, objetos e data:
Tabela
Com o disposto acima, a de se observar que todas as notas de prestação de serviço foram emitidas entre os meses de junho a agosto de 2010, ou seja, antes da confecção do Termo de Distrato nº. 13/2010, em 10 de setembro de 2010, estando todas cobertas pelo contrato
33/2010. Sendo assim, as notas ﬁscais acima expostas
atendem o insculpido na Lei Federal nº. 4.320/64 em seu
art. 63, (...)
Não a de se questionar pagamento de notas ﬁscais após
a realização do distrato contratual, uma vez que as mesmas tenham sido emitidas e liquidadas dentro da vigência contratual. A Lei 4.320/64 estabelece os critérios para a execução da despesa pelos entes públicos, Empenho, Liquidação e Pagamento, uma vez superadas as etapas de empenho e liquidação o pagamento da despesa
ocorrerá de acordo com a disponibilidade ﬁnanceira de
cada ente, respeitado a lei complementar nº 101 em relação aos restos a pagar processados e não processados
em relação ao encerramento do exercício.
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de acordo com a disponibilidade ﬁnanceira da Prefeitura. Informa ainda que existia prévio empenho que embasava a despesa. No entanto não juntou a documentação
comprobatória aos autos.

sobre as quais foram sugeridas a manutenção. Para ﬁns
de uma abordagem mais didática, apresentarei a mesma
numeração exibida na ITC 2655/2017. Observe:

Conforme se detém do narrado na Instrução Técnica Inicial ITI 167/2013, teria ocorrido pagamento sem a comprovação da devida liquidação da despesa no contrato
nº 033/2010, ﬁrmado entre a Administração Municipal
e a empresa “Rodrigo Baptista de Oliveira”, oriundo do
Convite 009/2010, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização para realização dos eventos da municipalidade
durante o exercício de 2010.

Em busca da verdade material, buscou-se junto a Prefeitura os documentos que comprovasse a alegação do
defendente, nos sendo encaminhada pelo Controlador
Geral do município as notas ﬁscais referentes às notas
de liquidação citadas na ITI 167/2013, conforme quadro
abaixo:

2.1.1 – Ausência de exigência no edital de licitação de licenciamento ambiental para operação da atividade de
revenda de combustível – Base Legal: Art. 1º da Resolução 273/2000 do CONAMA – Responsáveis: José Carlos
de Almeida e Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho.

Consultando os altos, veriﬁcamos que as ﬁchas ﬁnanceiras da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, onde
constam os pagamentos realizados ao credor “Rodrigo
Baptista de Oliveira” após a data do distrato do contrato
nº 033/2010, ou seja, após 10 de setembro de 2010, estão dispostas, logo após a Manifestação Técnica Preliminar MTP 283/2012, às ﬂs. 1953/1956, vol. X.

Como podemos veriﬁcar, duas das notas ﬁscais informadas pela defesa (notas ﬁscais nº 110 e nº 112), não
conferem com as notas de liquidação apontadas na ITI
167/2013. No entanto, nos foi encaminhada pelo Controlador Geral do Município cópias das notas ﬁscais
132 e 122 que correspondem às notas de liquidação nº
2778/2010 e 2237/2010.

Alega a 4ª Controladoria Técnica, na confecção da ITI que
“como não consta, no presente processo, a documentação necessária para a comprovação do serviço, não foi
possível aferir quando o serviço foi prestado”.

Veriﬁcamos ainda que a nota nº 132 foi emitida em
30/09/2010, após a realização do distrato 13/2010, no
entanto, na discriminação dos serviços prestados consta que se refere a serviços de sonorização prestados no
mês de setembro de 2010. Como o contrato estava vigente até o dia 10 de setembro, consideramos se tratar
de saldo de contrato.

Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho – Pregoeira Oﬁcial

Diante do exposto e considerando que não houve prejuízo à parte, sendo que a prova acostada (doc. 01) teve
como escopo sanar a irregularidade e a sua responsabilidade, opinamos pelo afastamento da irregularidade.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NEC sugeriu a manutenção da irregularidade em
comento, tendo em vista a ausência de defesa da referida responsável.

Passamos a seguir à análise das supostas irregularidades

Diferentemente do Processo Civil, no Processo Adminis-

Sendo assim, o pagamento em questão pode legalmente
ser realizado após o distrato contratual, desde que esteja devidamente contabilizado (empenhado e liquidado).
Análise

Por sua vez, nas suas alegações de defesa, o senhor José
Carlos de Almeida informa que todas as notas de prestação de serviço relacionadas na ITI 167/2013, foram emitidas e liquidadas entre os meses de junho a agosto de
2010, ou seja, antes da confecção do Termo de Distrato
nº. 13/2010, em 10 de setembro de 2010, estando todas
cobertas pelo contrato 33/2010. E que apenas o pagamento da despesa ocorrera após o distrato do contrato,

Contrato 033/2010 - Pagamentos realizados após distrato 13/2010
Tabela

www.tce.es.gov.br

– Pregão Presencial nº 10/2009

Quadra ressaltar que embora conste a informação nos
autos, tanto por parte da equipe técnica quanto por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, que encaminhou a presente Denúncia a esta Corte de que o
certame sob análise – Pregão Presencial nº 10/2009 – foi
anulado por ordem judicial, não localizamos a Sentença
proferida contendo a referida determinação.
A 4ª Controladoria Técnica observou a ausência do licenciamento ambiental para a operacionalização do comércio de revenda de combustível, documento indispensável à habilitação dos licitantes no certame em questão.
Note-se que a Sra. Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho
foi citada através do Edital de Citação nº 0041/2013
(ﬂ. 2145), entretanto, como informado pelo Núcleo de
Controle de Documentos – NCD à ﬂ. 2151, não apresentou defesa, sendo declarada revel pelo Relator (ﬂs.
2168/2169).
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trativo não se presumem como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, conforme art. 344 CPC/2015. Assim,
ainda que não tenha apresentado sua defesa, passo à
análise da situação meritória da Sra Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho, na condição de Pregoeira do município.

boração de ata; VII – A condução dos trabalhos da equipe de apoio; VIII – O recebimento, o exame e a decisão
sobre recursos; e IX – O encaminhamento do processo
devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade
superior, visando a homologação e a contratação.

No que se refere à possibilidade de responsabilização de
pregoeiro, já tive a oportunidade de me manifestar em
tema semelhante, resultando no Acórdão TC 872/2018,
no qual restou consignado que as atribuições legalmente conferidas ao pregoeiro e sua equipe iniciam-se a partir da publicação do edital.

Acerca deste tema, aliás, o Tribunal de Contas da União
– TCU, elaborou Cartilha delineando as atribuições inerente ao Pregoeiro:

(...) inciso IV do artigo 3º da lei 10.520/2002, que trata da
modalidade de licitação denominada Pregão, elenca de
forma superﬁcial, algumas atribuições delegadas ao Pregoeiro e sua equipe de apoio: Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: (...) V - A autoridade
competente designará, dentre os servidores do órgão ou
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de
sua aceitabilidade e sua classiﬁcação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. O artigo 9º do Decreto 3.555/2000, por sua
vez, aborda de forma mais detalhada quais são as atribuições que cabem ao Pregoeiro em um certame: Art.
9º As atribuições do pregoeiro incluem: I – O credenciamento dos interessados; II – O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação; III – A abertura dos envelopes das propostas de
preços, o seu exame e a classiﬁcação dos proponentes;
IV – A condução dos procedimentos relativos aos lances
e à escolha da proposta ou do lance de menor preço; V
– A adjudicação da proposta de menor preço; VI – A ela-

“No que tange à elaboração do edital, não foi diferente
a solução normativa. A Lei nº 10.520/02 não atribui esta
tarefa ao pregoeiro, deixando a atribuição à autoridade
superior, na etapa interna. Atentos para tal circunstância estiveram os dois decretos regulamentadores do pregão presencial e do pregão eletrônico. Tanto um quanto
outro ato normativo não arrolou (e não poderia arrolar)
dentre as atribuições do pregoeiro a difícil tarefa de elaborar editais”.
“(...), relativamente ao edital, a competência do pregoeiro é mais de intérprete, na medida em que as suas atribuições pertinentes – ou legais – são de decisão e resposta a impugnações e esclarecimentos, bem assim de
recebimento, exame, exercício de retratação e decisão
de recursos”.
Diante de todo o exposto, podemos concluir que dentre as atribuições da Pregoeira não está incluída a elaboração de edital. Pois, a responsabilização pela inserção
de cláusulas em edital deve ser conferida a quem o elabora, motivo pelo qual divirjo do opinamento técnico e
ministerial e afasto a responsabilização referente a Ausência de exigência no edital de licitação de licenciamento ambiental para operação da atividade de revenda de
combustível, inicialmente imputada à Sra. Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho.
www.tce.es.gov.br

José Carlos de Almeida – Prefeito
O Sr. José Carlos de Almeida apresentou suas justiﬁcativas às ﬂs. 2101/2117, aduzindo que o item 9.1.4, “a” –
Qualiﬁcação Técnica – requer o Certiﬁcado de autorização de venda de combustível válido, depreendendo-se
que para ter um certiﬁcado de revenda, o posto de combustível preencheu todos os requisitos perante os órgãos
ambientais, bem como, junto à Agência Nacional de Petróleo.
Acrescenta o responsável que o licenciamento ambiental, como complexo procedimento administrativo, faz
parte implicitamente do conteúdo do item “a” da Qualiﬁcação Técnica, sendo, no entanto, exigível apenas do
vencedor da licitação.
Após compulsar as alegações de defesa apresentadas, o
NEC opinou pelo afastamento da irregularidade em relação ao responsável, por entender não ser exigível a ele o
conhecimento de toda a documentação preceituada pela legislação pertinente ao objeto do certame.
Por entender que embora o prefeito detenha a responsabilização pela homologação do certame, neste caso especíﬁco, havia a necessidade de que esta exigência passasse pelo crivo de um responsável técnico especializado
na área, pois, não se poderia exigir este tipo de conhecimento de um homem médio, motivo pelo qual acompanho o entendimento técnico e afasto a irregularidade
imputada ao Prefeito.
– Prazo de publicação de edital de licitação inferior ao
previsto na Lei Federal nº 10.520/2002 para a modalidade Pregão – Base Legal: Art. 4º, V da Lei 10520/2002 –
Responsáveis: Douglas Marchiori Rodrigues; José Carlos
de Almeida; Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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De acordo com a equipe técnica, a Administração Municipal não cumpriu o prazo legal de oito dias úteis entre a
publicação do edital e a abertura do certame, como determina o artigo 4º, inciso V da Lei Federal nº 10.520/02.
Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho – Pregoeira Oﬁcial
Como já mencionado, a Sra. Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho foi citada através do Edital de Citação nº
0041/2013 (ﬂ. 2145), entretanto, como informado pelo
Núcleo de Controle de Documentos – NCD à ﬂ. 2151, não
apresentou defesa, sendo declarada revel pelo Relator
(ﬂs. 2168/2169).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NEC sugeriu a manutenção da irregularidade, tendo em vista a ausência de defesa da referida responsável.
No tocante à Pregoeira Oﬁcial, reitero o posicionamento
anteriormente apresentado, no sentido de que não seria possível que a Sra Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho
se detivesse minuciosamente ao cumprimento do prazo
de publicação do edital, uma vez que esta data é estabelecida quando da elaboração do edital, ou seja, na fase
interna da licitação, e a pregoeira passa a atuar a partir
da fase externa, ou seja, após a publicação do edital, no
julgamento das propostas, motivo pelo qual discordo do
opinamento técnico e ministerial e afasto a responsabilização imputada à Pregoeira.
José Carlos de Almeida – Prefeito Municipal
Em suas alegações de defesa (ﬂs. 2101/2117), o Sr. José
Carlos de Almeida aduziu que no oitavo dia útil contado
a partir da publicação do aviso, a sessão pública do pregão já poderia ser realizada, conforme disposições contidas no artigo 4º da Lei nº 10.520/2002.

Assevera que a Lei de Licitações reproduz as mesmas disposições contidas no Código Civil Brasileiro, no tocante à
contagem dos prazos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Assim, mesmo que o dia
19/03/2009 tivesse sido feriado, o oitavo dia útil seria
23/03/2009.
Em sua análise, o NEC sugeriu a manutenção da irregularidade com relação ao Prefeito, com imputação de multa, por ter homologado o certame sem observar que o
mesmo foi elaborado com prazo inferior a oito dias úteis,
afrontando previsão da Lei nº 10.520/02.
Nos termos da mesma Cartilha elaborada pelo TCU, acima apontada, temos a seguinte compreensão acerca da
responsabilização da autoridade homologadora do certame:
Cabe à autoridade competente pela homologação veriﬁcar a legalidade dos atos praticados na licitação, bem
como avaliar a conveniência da contratação do objeto
licitado pela Administração, uma vez que a homologação equivale à aprovação do certame. Daí a importância
de tal procedimento ser precedido de um criterioso exame, pela autoridade competente, dos atos que integraram todo o processo licitatório. Essa autoridade, se veriﬁcar a existência de algum vício de ilegalidade, deverá anular esse processo ou determinar seu saneamento,
caso cabível.
No que diz respeito ao Sr. José Carlos de Almeida – Prefeito, acompanho o posicionamento técnico, para manter a irregularidade em tela, com imputação de multa,
haja vista se tratar de conhecimento mínimo exigível ao
gestor público, pois, não se tratava de uma exigência de
ordem técnica, mas sim de uma exigência que deveria
ser amplamente conhecida por quem tinha certa intimiwww.tce.es.gov.br

dade com procedimentos licitatórios, neste caso especíﬁco, para ﬁns de homologação do certame.
Douglas Marchiori Rodrigues – Procurador Geral
O Sr. Douglas Marchiori Rodrigues apresentou razões de
justiﬁcativas, se reportando à defesa apresentada pelo
Sr. José Carlos de Almeida, encampando os argumentos
utilizados naquela oportunidade (ﬂs. 2159/2162).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NEC sugeriu a manutenção da irregularidade em
exame, por entender ser esperado dele o conhecimento
da legislação pertinente ao tema.
A publicação do Edital do Pregão Presencial nº 10/2009
ocorreu em 11/03/2009. Tomando-se por base a previsão contida nos artigos 9º da Lei nº 10.520/02 e 110 da
Lei nº 8.666/93, o oitavo dia útil seria no dia 24/03/2009,
uma vez que os dias 14, 15, 19, 21 e 22/03/2009 não foram dias úteis.
Não merecem prosperar as alegações ofertadas pelo responsável, tendo em vista que o prazo ﬁxado no Edital do
Pregão nº 10/2009 para a apresentação das propostas
foi 23/03/2009, inferior ao previsto para a modalidade
na Lei Federal nº 10.520/2002.
Ainda, é de se notar que no parecer emitido pelo responsável, às. Fls. 160 opina pela continuidade do processo,
aparentemente, por entender que este se encontra devidamente amparado pela legislação.
O ilustre administrativista Marçal Justen Filho assim instrui:
“Ao examinar e aprovar os atos da licitação, a assessoria
jurídica assume a responsabilidade pessoal solidária pelo que foi praticado. Ou seja, a manifestação acerca da
validade do edital e dos instrumentos de contratação asSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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socia o emitente do parecer ao autor dos atos. Há o dever de oﬁcio de manifestar-se pela nulidade, quando os
atos contenham efeitos. [...]”

mínimo, 8 (oito) dias úteis (inciso V do artigo 4º da Lei n.
º 10.520/02), devendo ser observada a forma de contagem disposta no artigo 110 da Lei n. º 8.666/1993;

Por outro lado, vale citar jurisprudência do Tribunal de
Contas do Paraná, o qual esclarece acerca da contagem
de prazo nos certames realizados sob a modalidade Pregão Presencial

2. A exigência como requisito de habilitação de autorização de funcionamento de empresa (AFE) emitido pela ANVISA está em consonância com o disposto no artigo
37, XXI, da Constituição Federal;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ PROCESSO Nº: 222066/13. ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI N.
º 8.666/1993. ENTIDADE: MUNICÍPIO DE PAIÇANDU INTERESSADO: PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, ROLF CRISTHIAN ZORNIG, TARCISIO MARQUES DOS REIS, WANDERSON PRIETO ARIAS ADVOGADO / PROCURADOR: LOURIVAL APARECIDO CRUZ, TIRSILEY DEBORA FORMIGONI. RELATOR:
CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL JOSE DURVALMATTOS DO AMARAL.

3. O ente/entidade licitante que mantiver registro cadastral de fornecedores para efeito de habilitação não deve inabilitar licitante que tenha apresentado documentação válida apenas no procedimento de cadastro (Inteligência do artigo 32, § 2º, da Lei n. º 8.666/1993, c/c artigo 4º, XIV, da Lei n. º 10.520/2002);

ACÓRDÃO Nº 6143/15 - Tribunal Pleno Representação
da Lei n.º 8.666/1993 – Pregão Presencial – Sistema de
Registro de Preços – Aquisição de leites especiais e complementos alimentares – Desrespeito ao prazo legal de
publicidade – Exigência como requisito de habilitação
técnica de autorização de funcionamento de empresa
(AFE) emitido pela ANVISA – Empresa que apresentou
AFE apenas no procedimento de cadastro de fornecedores do Município – Inabilitação posterior na fase de
lances pela não apresentação de AFE no envelope com
os documentos de habilitação – Inversão de fases – Má-condução do certame – Direcionamento não evidenciado – Pelo conhecimento e procedência parcial – Multas
administrativas.
1. Na modalidade pregão, o prazo entre a publicidade do
edital e a data da apresentação das propostas é de, no

4. A estrutura procedimental do pregão não admite a inversão ilegal de fases (propostas e habilitação), devendo
o pregoeiro observar ﬁelmente o disposto no artigo 4º
da Lei n.º 10.520/2002, especialmente seu inciso XII, sob
pena de responsabilização por má condução do certame.
Diante de todo o exposto, por entender que o edital do
Pregão Presencial 10/2009 foi publicado com prazo inferior ao previsto em lei, acompanho o opinamento
técnico e mantenho a irregularidade em face do Sr Douglas Marchiori Rodrigues – Procurador Geral, com aplicação de multa.
2.2 – Convite nº 017/2009
2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório – Base Legal: § 3º do art. 22, da Lei 8666/93 – Responsáveis: Antônio João de Rezende – Membro da CPL; Aristeu Brás
de Oliveira Lama – Membro da CPL; Bruno Neves Alves
– Presidente da CPL; José Carlos de Almeida – Prefeito.
Constatou a 4ª CT que o município convidou empresas
www.tce.es.gov.br

que não eram do ramo pertinente ao objeto deﬁnido no
Edital do Convite nº 017/2009, qual seja, contratação de
empresa especializada para manutenção nos pontos de
iluminação pública da sede e dos distritos.
Antônio João de Rezende – Membro da CPL e Bruno Neves Abreu – Presidente da CPL
Ambos os responsáveis foram representados pelo mesmo escritório de advocacia, alegando, em síntese que as
empresas convidadas e participantes do certame: Forte
Luz Ltda, Costa Ferraz Comércio e Serviços Ltda e Renilda Carlos da Silva, apresentavam no seu objeto social ramo de atividade pertinente, e estavam aptas a fornecer
o serviço licitado.
Quanto ao Sr Aristeu Brás de Oliveira Lima – Membro
da CPL
Argumentou que era responsabilidade do Presidente da
CPL levar à reunião os envelopes de habilitação e proposta dos concorrentes que não compareciam pessoalmente, bem como conduzir todo o procedimento de
abertura dos envelopes, com análise e organização dos
documentos.
Informou ainda que os membros da comissão somente
compareciam às sessões, veriﬁcavam a documentação e
assinavam a Ata de Julgamento, não tendo qualquer conhecimento jurídico acerca da Lei nº 8.666/93.
O NEC sugeriu a manutenção da irregularidade com imputação de multa aos responsáveis, por entender que os
Srs Antônio João de Rezende e Aristeu Brás de Oliveira
atuaram omissivamente, ao não adotarem o devido cuidado na análise da documentação apresentada, habilitando sociedade que não era do ramo pertinente ao objeto da licitação, e não observando, por exemplo, validaSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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de de certidão apresentada pela Empresa Costa Ferraz
(vencida desde 2008).
No tocante ao Sr. Bruno Neves Abreu o entendimento
do NEC foi no sentido de que este teve atuação decisiva
na condução do certame, convidando e habilitando licitantes cujo objeto social destoava do objeto da licitação,
bem como, elaborando o instrumento convocatório e assinando os comprovantes de entrega de convite, além de
participar da análise da documentação apresentada, enquanto presidia a abertura do certame.
Inicialmente, quanto ao fato de o Sr Bruno Neves Abreu,
na condição de Presidente da CPL, ter elaborado o edital,
podemos asseverar, de acordo com estudos doutrinários
e jurisprudenciais, que embora participe da elaboração
do edital, o Presidente da CPL não pode ser responsabilizado por erros nele contidos. Senão vejamos:
Noutras palavras, a autoridade competente é a responsável pela fase interna do pregão, pois cabe a ela deﬁnir
as cláusulas do edital. Ora, quem deﬁne o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as
cláusulas do contrato, deﬁne, por via de consequência,
as cláusulas e exigências do edital. Quem é o responsável por tudo isso, é o responsável pelo edital. Insista-se,
a responsável é a autoridade competente.
Não se quer dizer que a autoridade competente deve
necessariamente redigir o edital. Outro agente administrativo pode ser encarregado de redigi-lo. No entanto, o
edital deve ser aprovado pela autoridade competente,
que, pois, passa a ser responsável por ele.
E, é importante dizer, a autoridade competente, ao menos no plano federal, não pode se escusar da responsa-

bilidade sobre o edital. Ocorre que o inciso I do art. 13 da
Lei Federal nº 9.784/99 (Lei de Processo Administrativo)
prescreve que a edição de atos de caráter normativo, como é o caso dos editais de licitação pública, não podem
ser objeto de delegação.
Em linhas gerais, pode-se aﬁrmar que cabe à competente: (a) conduzir a fase interna da licitação, deﬁnindo as
cláusulas do edital; (b) designar o pregoeiro, a comissão
de licitação e a equipe de apoio; (c) decidir os recursos
interpostos contra atos do pregoeiro e da comissão de licitação; (d) decidir sobre a impugnação ao edital (e) homologar a licitação. Cumpre ressalvar que, na modalidade pregão, se houver interposição de recurso, a autoridade competente também deve adjudicar o objeto do
certame.
Representação. Licitação. Vedação de exigência de documento e informações já constantes do SICAF. Responsabilidade do pregoeiro pelas exigências do edital. Fixação
de prazo para adoção de providências.
1. É vedada a exigência, em procedimentos licitatórios
na modalidade pregão, da apresentação de documento
e informações que já constem do Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores ou de sistemas semelhantes mantidos por estados, Distrito Federal ou Municípios.
2. O pregoeiro não pode ser responsabilizado por irregularidade em edital de licitação, já que sua elaboração
não se insere no rol de competências que lhe foram legalmente atribuídas.
Desta forma, não haveria que se falar em responsabilização do Presidente da CPL por conter sua assinatura no
edital, pois, conforme demonstrado, esta não era uma
www.tce.es.gov.br

de suas atribuições e provavelmente outro servidor redigiu o documento.
Já em um segundo momento, quanto ao fato de ter assinado os comprovantes de entrega de convite, além de
participar da análise da documentação apresentada, enquanto presidia a abertura do certame, estes atos nada
mais seriam do que atribuíveis a sua função, na condição
de Presidente da CPL.
As duas exposições de fundamentos seriam capazes de
afastar a irregularidade com relação ao Presidente da
CPL, bem como de sua equipe. Todavia, alguns fatores
chamam a atenção. Vejamos:
Compulsando os autos, percebo que três empresas foram convidadas para atenderem ao certame, cujo objeto era manutenção dos pontos de iluminação pública do
município.
As empresas convidadas foram: Renilda Carlos da Silva,
que apresentou o valor de R$ 16.500,00; Costa Ferraz
Comércio e Serviços Ltda, valor de R$ 16.000,00 e Forte
Luz Ltda, valor de R$ 15.500,00, conforme ﬂs. 362/364.
Observe que cada uma apresentou sua proposta com a
diferença exata de R$ 500,00 entre elas.
As empresas Forte Luz e Costa Ferraz tinham como objeto social, respectivamente, dentre outros, a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, ﬂ. 388; e
montagem e instalação de sistemas de equipamentos de
iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos e instalação e manutenção elétrica, ﬂ. 398. Já
a empresa Renilda Carlos da Silva, ﬂ. 410, possuía como
atividade principal comércio varejista de peças e acessórios para eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos e
sua atividade secundária se prestava à reparação e maSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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nutenção de aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos,
portanto, incompatível com o objeto licitado.
Entretanto, conforme demonstrado acima, bem como
no Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, os indícios de irregularidades apontados podem levar
à constatação de montagem de procedimento licitatório,
dentre os quais:
Inobservância do objeto licitado na atividade da empresa Renilda Carlos da Silva;
Inobservância de certidão negativa (nº 631/2008) vencida em 16/10/2008, da empresa Costa Ferraz Comércio e
Serviços Ltda (ﬂ. 405);
Confecção de envelopes de proposta de preços e a própria proposta de preços pela mesma pessoa, inclusive constando os mesmos erros de digitação nas etiquetas dos referidos envelopes, referentes às empresas Forte Luz Ltda e Renilda Carlos Silva (ﬂs. 387 a 409 e 417 a
421).
Ora, em um processo licitatório regular, onde existe competitividade, é comum que haja interesse em desabilitar as empresas participantes que possuam documentação irregular. Diferente do que ocorreu no presente caso,
pois, mesmo diante de indicativos claros de irregularidades, todas as empresas participantes rubricaram todos
os documentos de habilitação, sem qualquer objeção ou
manifestação em sentido contrário.
Assim também o fez toda a equipe da Comissão Permanente de Licitação, pois, ainda que percebessem a gama de erros contidos nas propostas, bem como os vários indícios de fraude, respaldaram o certame a partir
do momento em que declararam a empresa forte Luz como vencedora, sem que nenhuma das outras tivessem

sido desabilitadas.
Todavia, importa esclarecer que durante a apuração dos
fatos, a CPI colheu o depoimento dos servidores públicos
envolvidos e constatou que os membros da CPL, Srs Aristeu Brás de Oliveira Lima e Antônio João Rezende sequer
tinham conhecimento da Lei 8666/93, pois informaram
que o Sr Bruno Neves era quem tomava conta de tudo e
eles somente assinavam onde ele pedia.
O fato de alegarem o desconhecimento da Lei, por si só,
não os exime de responsabilização, pois, nos termos do
artigo 3º da lei de Introdução às Normas de direito Brasileiro – LINDB “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. ”
Contudo, outros fatores podem nos levar a mitigar a responsabilização com relação aos membros da CPL, pois,
em depoimento à CPI, contatou-se que eles não participavam dos procedimentos relacionados às licitações,
apenas assinavam onde o Presidente da CPL pedia que
eles assinassem, uma vez que era quem conduzia todo
o certame, o que poderia ser bem conveniente para a
ocorrência das fraudes perpetradas.
Diante do exposto, ainda que perdure a irregularidade,
porém, considerando a boa-fé com relação aos membros da CPL, discordo do opinamento técnico e ministerial para afastar a responsabilização com relação aos Srs
Aristeu Brás de Oliveira Lima e Antônio João Rezende
– membros da Comissão Permanente de Licitação, por
entender que há uma forte presunção de que eles foram
manipulados para o alcance de interesses escusos.
Afasto também a irregularidade em face do Sr José Carlos de Almeida – Prefeito, divergindo da equipe técnica
e Ministério Público de Contas, por entender que não
www.tce.es.gov.br

caberia ao Prefeito analisar cada Convite feito pela CPL
de maneira detalhada, inclusive, checando a real atividade de cada empresa convidada.
Porém, acompanho o entendimento técnico e ministerial e mantenho com relação ao Sr Bruno Neves Abreu
– Presidente da CPL, considerando que possuía todas
as condições necessárias para ter o pleno conhecimento do conluio praticado pelas empresas, não podendo se
eximir diante do farto conteúdo probatório, já que era o
único responsável por conduzir todo o certame
O Ministério Público de Contas sugere que seja aplicado ao Prefeito, ao Presidente da Comissão de Licitação
e seus membros a pena de inabilitação para o exercício
de cargo em comissão ou função de conﬁança na administração Estadual ou Municipal por prazo não superior
a 05 (cinco) anos.
Diante de todo o exposto, considerando a gravidade da
conduta praticada pelo Sr Bruno Neves Abreu, na condição de Presidente da CPL, acompanho o opinamento
ministerial e entendo que deve aplicada a penalidade
de inabilitação para o exercício de cargo em comissão
ou função de conﬁança na administração Estadual ou
Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos, o que será submetido oportunamente ao Plenário desta Corte de Contas.
Deve também ser aplicada a pena de inidoneidade às
Empresas Forte Luz Ltda, Costa Ferraz Comércio e Serviços Ltda – ME e Renilda Carlos da Silva, para participarem de licitação ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Finalmente, acompanhar a sugestão da equipe técnica
e expedir ofício ao Ministério Público Estadual, acerca
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da simulação de procedimento licitatório praticada no
Município de São José do Calçado, considerando que as
práticas ilícitas atingiram a seara penal, especiﬁcamente
com condutas que se subsumem nos tipos penais previstos nos artigos 90 da Lei nº 8.666/93 (fraude à licitação)
e 298 (falsiﬁcação de documento particular) e 304 (uso
de documento falso), ambos do Código Penal,

tábil para que fosse informada a dotação orçamentária
necessária para prosseguimento do feito, e, posteriormente, levado ao conhecimento do Gabinete do Prefeito.

Item 15: todas as propostas apresentam o traço acoplado à palavra “completa”;

Cabe ressaltar que todas as tarefas narradas no parágrafo anterior foram levadas a efeito no dia 19 de janeiro de 2009.

2.3 – Convite nº 011/2009

Ainda em relação às propostas de preços, constatou-se que alguns documentos foram extraídos da internet
praticamente ao mesmo tempo.

Entretanto, muito embora a informação contida à folha
441, aﬁrme que as cotações de preço foram levantadas
em 19 de janeiro, a documentação constante no processo evidencia que esse levantamento, bem como o mapa
de apuração elaborado para levantar os preços praticados no mercado, foram realizados, na verdade, em 05 de
fevereiro de 2009, ou seja, após a previsão de dotação
orçamentária.

Além disso, foi observado que a CND da empresa Mercantil foi emitida no dia 26 de março de 2009 às 15:02
hs, porém, a documentação da empresa foi protocolada
na Prefeitura no mesmo dia às 12:43hs.

2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório – Base
Legal: Art. 37, XXI da CF/88, artigos 2º, 3º e 4º da Lei º
8666/93 e art. 10, VIII da Lei nº 8429/92 – Responsáveis:
Alessandro Jorge de Castro Moreira – Empresa; Antônio
João de Rezende – Membro da CPL; Aristeu Brás de Oliveira Lima – Membro da CPL; Bruno Neves Alves – Presidente da CPL; José Carlos de Almeida – Prefeito; Larmari
Comercial Ltda – Empresa e Mercantil Material de Construção Bom Jesus Ltda – Empresa.
Da análise efetuada pela 4ª Controladoria Técnica, veriﬁcou-se possível simulação de procedimento licitatório,
com o intuito de encobrir uma compra direta irregular.
Nesse sentido, transcrevo trecho da ITI:

Dando continuidade ao exame da documentação acostada aos autos, têm-se que o Edital foi elaborado em 16 de
fevereiro de 2009, com previsão de entrega dos envelopes de documentação e proposta de preço até às 15:30
hs, e abertura da sessão pública às 16:00, ambos do dia
26 de março de 2009.

“Compulsando os autos, observou-se que o processo administrativo foi aberto em 14 de janeiro de 2009, pelo
Secretário Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, Sr. João Luiz da Silva Simões, solicitando a aquisição de materiais para serem utilizados na Rede de Iluminação Pública do Município de São José do Calçado.

No tocante às propostas de preços das três empresas,
foram identiﬁcadas algumas coincidências que indicam
que podem ter sido confeccionadas pela mesma pessoa,
quais sejam:

Após a formalização da solicitação, o processo foi distribuído no dia 19 de janeiro de 2009, para o Departamento de Compras, no intuito de providenciar a cotação de
preços dos materiais a serem adquiridos, o que foi levado a efeito no mesmo dia, e redistribuído ao setor Con-

As propostas de preços apresentam os mesmos erros
gramaticais e/ou de digitação, por exemplo:

Todas as empresas informaram não possuir os itens 26,
27, 32, 35 e 38;

Item 1: todas as propostas apresentam “traço menor”
entre “lâmpadas de 400 watts” e “vapor de sódio”, já entre os itens de 02 à 08, esta característica não se repete.
www.tce.es.gov.br

Itens 24/25: todas as propostas apresentam a palavra
“elétrico”, no singular no item 24 e no plural no item 25.

Por ﬁm, analisando a documentação da empresa Mercantil, notou-se que a assinatura de seu suposto responsável, não possui correspondência com a documentação acostada aos autos às ﬂs. 486/503.
Dessa forma, as evidências acima expostas indicam uma
provável simulação de procedimento licitatório, com o
intuito de encobrir uma compra direta irregular. (g.n.)
A legislação afeta ao assunto determina que a regra geral é a aquisição de bens e serviços por licitação, e que a
compra direta é exceção, senão vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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:
(...)
XXI - ressalvados os casos especiﬁcados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que asseguSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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re igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualiﬁcação técnica e económica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
LEI FEDERAL Nº 8666/93
Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locuções da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
(...)
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
(...)
Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida
pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm
direito público subjetivo à ﬁel observância do pertinente
procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que
não interﬁra de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
Dessa forma, aquele que concorre para frustrar a licitude de processo licitatório ou a dispensa indevidamen-

te, comete ato de improbidade administrativa, conforme disposto na Lei Federal no 8.429/92, in verbis: (g.n.)
LEI FEDERAL Nº 8.429/92
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
Vlll - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; (g.n.)
Ante todo o exposto, merece que seja aclarada pelos
agentes responsáveis a irregularidade posta. ”
Alessandro Jorge de Castro Moreira – Empresa licitante
Em que pese ter sido regularmente citada (AR acostado
à ﬂ. 2154), a empresa Alessandro Jorge de Castro Moreira não apresentou alegações de defesa, sendo, portanto,
declarada revel (ﬂs. 2168/2169).
Após compulsar a documentação constante dos autos,
entendeu o NEC ter ocorrido simulação do procedimento licitatório relativo ao Convite nº 011/2009, e, que, a
empresa Alessandro Jorge de Castro Moreira teria participado do certame apenas para dar aparência de legalidade à simulação realizada. Sendo assim, sugeriu a manutenção da irregularidade.
Bruno Neves Abreu e Antônio João de Rezende – Presidente e membro da CPL
Alegaram que o procedimento licitatório foi realizado, e
que a narrativa não descreve nenhuma ausência, nem
mesmo dispensa de licitação e que a suposta alegação
www.tce.es.gov.br

de que os envelopes e propostas podem ter sido confeccionados pela mesma pessoa seriam alegações genéricas, sem qualquer nexo causal entre a conduta do denunciado e o resultado produzido.
Quanto à extração de documentos da internet, informaram que a empresa possui corpo administrativo responsável pela elaboração da proposta, além da emissão de
documentos de habilitação no certame.
Esclareceram também que todos os documentos da empresa estavam sob a responsabilidade do contador, e
que toda a documentação foi providenciada por este, e
encaminhada em envelopes lacrados às Empresas, para
a participação na licitação.
Por sua vez, o Sr. Aristeu Brás de Oliveira Lima – Membro da CPL, ponderou que a Comissão atuou segundo a
orientação do Presidente, que tinha a responsabilidade
de levar à reunião os envelopes de habilitação e proposta dos concorrentes que não compareciam pessoalmente, bem como conduzir todo o procedimento de abertura dos envelopes, com análise e organização dos documentos.
Acrescentou que os membros da CPL não possuíam conhecimento acerca do instituto da licitação, e que somente compareciam às sessões para veriﬁcação de documentos e assinatura da Ata de Julgamento, sendo tudo organizado pelo Sr. Bruno Neves Abreu.
Em sua Instrução Técnica Conclusiva, o NEC opinou pela
manutenção da irregularidade em relação aos responsáveis, por ter restado demonstrado nos autos a conduta
omissiva dos membros da CPL, que não adotaram o devido cuidado na análise da documentação apresentada
no certame.
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Todavia, com base na mesma fundamentação apresentada na irregularidade acima exposta, divirjo do opinamento técnico apresentado e afasto a irregularidade
com relação aos Srs Antônio João de Rezende e Aristeu
Brás de Oliveira Lima – Membros da CPL.
Porém, acompanho a equipe técnica para manter a irregularidade com relação ao Sr Bruno Neves Abreu – Presidente da CPL, bem como acompanho o opinamento
ministerial no sentido de que lhe seja aplicada a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança na administração Estadual ou Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos, o que será
submetido oportunamente ao Plenário.
O Sr José Carlos de Almeida – Prefeito reaﬁrmou os argumentos mencionados na irregularidade anteriormente analisada, alegando que não tem controle sobre os
atos de gestão das empresas e seria de competência da
comissão de licitação identiﬁcar as irregularidades no
procedimento.
Quanto à assinatura do responsável não corresponder à
documentação acostada aos autos, declara se tratar de
material que demanda prova pericial e não simples alegação.
O NEC opinou pela manutenção da irregularidade quanto ao gestor, que na qualidade de ordenador de despesas da Prefeitura, homologou o certame, sabendo estar
eivado de vícios e irregularidades, como demonstrado
por depoimentos e citações constantes do Relatório Final da CPI, e ainda, assinando contrato nº 240/2009, proveniente do referido procedimento.
Também neste caso, divirjo do opinamento técnico e
afasto a irregularidade com relação ao Sr José Carlos de

Almeida – Prefeito, considerando que, como gestor do
município, não teria tempo de se deter em comparar assinaturas ﬁrmadas em autos de procedimento licitatório.
A Empresa Larmari Comercial Ltda – Licitante aduziu
que as atividades da empresa foram encerradas em dezembro de 2011, e que as falhas nas formalidades do
certame são de responsabilidade exclusiva da Administração Municipal.
Alegou ainda, que não há vedação legal quanto à retirada de certidões na internet em horários próximos, tratando-se de mera coincidência de datas e graﬁas nas
propostas, e que recebeu o convite da prefeitura e participou do certame.
Aqui também o NEC opinou pela manutenção da irregularidade, em virtude de a empresa Larmari Comercial Ltda ter participado ativamente de provável simulação de
procedimento licitatório com o intuito de encobrir uma
compra direta irregular que a beneﬁciaria.
Inicialmente, importante informar que a equipe técnica inclui em sua análise o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 23/2009, o qual teve suas peças extraídas dos presentes autos para análise em autos apartados por parte do Núcleo de obras e Engenharia por tratar-se de possível superfaturamento na aquisição de materiais de construção.
Este certame foi objeto de investigação por parte da CPI,
que colheu declarações de vários Secretários do município, os quais alegavam que, ou a secretaria não necessitava da quantidade de material que era adquirida, ou
não reconhecia o pedido realizado, dentre outras informações.
A partir destes depoimentos a equipe técnica sugere a
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manutenção da irregularidade em face do Prefeito, entendendo que não tinha como ele não saber o que se
passava em suas secretarias. Todavia, como este procedimento já está sendo objeto de análise em autos apartados, deixo de me manifestar acerca de sua lisura
Com relação à empresa Larmari, a equipe técnica aponta que foi aberta no mesmo dia que teve início o referido certame, 14/01/2009, do qual, inclusive, sagrou-se
vencedora.
Pois bem, conforme exposto pela equipe técnica, realmente pode se observar que a empresa Larmari foi registrada na Junta Comercial do Estado do ES no mesmo
dia de abertura do certame, 14/01/2009, de acordo com
as ﬂs. 436 e 478. Esta coincidência, por si só, não teria
o condão de provocar a manutenção da irregularidade,
porém, se analisarmos todo o contexto fático e probatório apresentado nos autos, teremos uma conclusão diversa.
De acordo com a apuração realizada CPI da Câmara de
São José do Calçado, em seu depoimento o Sr Bruno Neves Abreu informou que “Se a empresa Larmari não tivesse sido aberta na data de 14/01/2009 não existiria a
presente licitação, pois não teria empresa para concorrer”.
Todavia, às ﬂs. 34 dos autos consta a seguinte informação:
“O que deve ser ressaltado por esta relatoria, a princípio, é que neste município de São José do Calçado existem, além da empresa vencedora (Larmari), mais duas
empresas (Constrular Material de Construção e Construtel) neste ramo que poderiam compor a concorrência
do presente certame, no entanto, observa-se nos autos
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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que as mesmas não foram contatadas para exibirem seus
preços na cotação prévia, quisá convidadas para participarem do certame n 011/2009 (sic) ”.
Ora, se existiam no município outras empresas em condições de participar do certame, porquê deixar de chamá-las e convidar exatamente uma que havia sido constituída no dia da abertura do certame, e justamente esta
ser declarada vencedora?
Deixo para me manifestar conclusivamente com relação
à Empresa Larmari Comercial Ltda após avaliar as considerações sobre as demais empresas.
Embora a empresa Alessandro Jorge de Castro Moreira
tenha sido regularmente citada não se manifestou nos
autos, sendo declarada revel.
Por seu turno, a Mercantil Material de Construção Bom
Jesus Ltda, representada pelo Sr. Antônio Moreira de
Pádua, arrazoou que nunca recebeu convite por parte
da Prefeitura de São José do Calçado para participar de
qualquer licitação, e que somente tomou conhecimento
dos fatos quando da citação para apresentação de defesa perante esta Corte de Contas.
Concluiu enfatizando que nunca apresentou proposta
de preço e material para concorrer no referido certame,
tampouco requereu certidão negativa junto à Receita Federal, e que qualquer documento apresentado em nome
da empresa é inidôneo, por não ter sido emitido ou confeccionado por seus responsáveis.
Em sua análise, o NEC opinou pelo afastamento da irregularidade quanto a empresa Mercantil Material de
Construção Bom Jesus Ltda, por não haver nos autos elementos probatórios dos quais se possa pressupor ter havido sua participação voluntária na simulação do Convi-

te nº 011/2009.
Cabe salientar que a 4ª Controladoria Técnica manifestou em sua ITI 167/2013 que da “documentação da empresa Mercantil, notou-se que a assinatura de seu suposto responsável, não possui correspondência com a documentação acostada aos autos (...)”.
A temática da presente irregularidade apontava inicialmente para uma possível aquisição feita pela Prefeitura
de São José do Calçado sem que houvesse licitação para tanto.
Porém, diferentemente, o tema foi tratado como possível conluio entre as empresas convidadas. Pois, conforme podemos perceber da análise realizada nos autos, às
ﬂs. 435/539 a prefeitura realizou procedimento licitatório, por meio do Convite nº 11/2009.
O fato de as empresas extraírem sua documentação na
internet em datas e horários idênticos ou aproximados,
entre 21 e 22/03/2009, não quer dizer muita coisa, pois,
a abertura das propostas estava marcada para acontecer no dia 26/03/2009, data próxima da retirada dos documentos necessários para a habilitação das licitantes.
Além disso, as coincidências detectadas nas graﬁas
apresentas pelas 3 empresas convidadas nada mais são
do que um copia e cola do Anexo 01 do Edital, ás ﬂs.
461/463, ou seja, as empresas apresentaram suas propostas da mesma maneira que a prefeitura as descreveu,
estes mesmos erros de digitação aparecem no Mapa de
Apuração do Edital, às. Fls. 523. Ademais, as propostas
foram apresentadas com valores, tanto unitários quanto globais, totalmente diferentes entre si, o que poderia nos levar a descartar a hipótese de conluio entre elas.
Todavia, o que salta aos olhos são os fatos relacionados à
www.tce.es.gov.br

Empresa Mercantil terem passados desapercebidos pela
Comissão de Licitação e aos demais licitantes. Vejamos:
Às ﬂs. 446/447, que tratam da cotação de preços da Empresa Mercantil e às ﬂs. 471 na qual foi juntado comprovante de entrega de Carta Convite à mesma empresa
Mercantil constam a mesma assinatura como sendo do
representante da empresa. Entretanto, às ﬂs. 486/493
nas quais constam o Contrato social da empresa percebe-se que a assinatura aplicada é completamente diferente das anteriormente apresentadas, e idêntica ao que
o responsável pela empresa, Sr Antônio Moreira de Pádua, apresenta em sua defesa, ﬂs. 2053/2060, ao juntar
aos autos, após ser citado por este Tribunal, cópia de seu
contrato social.
Inclusive, em sede de justiﬁcativas, o Sr Antônio Moreira
de Pádua informa que sua empresa jamais recebeu qualquer convite para participar de licitação na Prefeitura de
São José do Calçado, não apresentou proposta de preços, não requereu Certidão Negativa na data de realização do certame, não trabalham com o material que foi
objeto da licitação, e ﬁnaliza suas alegações aﬁrmando
que qualquer documento apresentado em nome de sua
empresa é falso.
Diante desta narrativa, cai por terra as coincidências
identiﬁcadas, ﬁcando bem claro que realmente houve conluio entre as empresas Larmari Comercial Ltda e
Alessandro Jorge de Castro Moreira com a ﬁnalidade de
fraudar a licitação e beneﬁciar a Larmari.
Diante de todo o exposto, acompanho a manifestação
técnica e mantenho a irregularidade em face das Empresas Larmari Comercial Ltda e Alessandro Jorge de
Castro Moreira, declarando sua inidoneidade para participarem de licitação ou contratar com a Administração
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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Pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em acordo com a
manifestação ministerial.
Acompanho também a manifestação técnica para afastar as irregularidades inicialmente imputadas à empresa
Mercantil Material de Construção Bom Jesus Ltda.
Finalmente, acompanhar a sugestão da equipe técnica
e expedir ofício ao Ministério Público Estadual, acerca
da simulação de procedimento licitatório praticada no
Município de São José do Calçado, considerando que as
práticas ilícitas atingiram a seara penal, especiﬁcamente
com condutas que se subsumem nos tipos penais previstos nos artigos 90 da Lei nº 8.666/93 (fraude à licitação)
e 298 (falsiﬁcação de documento particular) e 304 (uso
de documento falso), ambos do Código Penal.
2.4 – Convite º 09/2010 e Convite nº 16/2010
2.4.1. – Ausência de Procedimento Licitatório – Base
Legal: Art. 37, XXI da CF/88, artigos 2°, 3º e 4º da Lei
8666/93 e artigo 10, VIII da Lei 8429/92 – Responsáveis:
Adriano Martins de Souza ME – Empresa licitante; Antônio João de Rezende – Membro da CPL; Aristeu Brás de
Oliveira Lima; Bruno Neves Alves – Membro da CPL; JBZ
de Paula ME – Empresa licitante; José Carlos de Almeida – Prefeito; Rodrigo Baptista de Oliveira ME – Empresa licitante.
A 4ª Controladoria Técnica averiguou terem ocorrido situações que indicam a frustração da licitude dos dois
procedimentos licitatórios, quais sejam:
As empresas convidadas a participar do Convite nº
09/10, são as mesmas convidadas a participar do Convite nº 16/10;
As empresas “Adriano Martins de Souza ME” e “JBZ de
Paula ME”, foram abertas praticamente no mesmo dia;

As propostas de preços das empresas para o Convite nº
16/2010, apresentam como descrição dos serviços a serem prestados, exatamente o objeto descrito no Convite nº 09/2010.
Por conseguinte, veriﬁcou-se provável simulação de procedimento licitatório, com o intuito de encobrir uma
compra direta irregular.
Me manifestarei conclusivamente ao ﬁnal da explanação
de todas as argumentações apresentadas.
Em que pese a JBZ de Paula ME – Empresa licitante ter
sido regularmente citada, não apresentou alegações de
defesa, sendo, portanto, declarada revel (ﬂs. 2168/2169).
Porém, prestou depoimento à CPI, alegando que: “só iria
investir na compra de equipamentos após a licitação e
como não foi vencedor não investiu e que não possui
equipamento de som e não possui moto de som e nem
carro de som. ”
Após examinar a documentação constante dos autos, o
NEC sugeriu a manutenção da irregularidade quanto à
empresa JBZ de Paula ME, por ter participado de prováveis simulações de procedimentos licitatórios com o
intuito de dar aparência de legalidade aos certames e
encobrir compras diretas da Prefeitura. Por ﬁm, sugeriu a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual, quanto às práticas ilícitas que supostamente atingiram a seara penal.
Os Srs. Antônio João de Rezende – Membro da CPL e
Bruno Neves Abreu – Presidente da CPL foram representados pelo mesmo escritório. Informaram estar equivocada a alegação de que as propostas de preços das
empresas para os convites apresentam como descrição
dos serviços a ser prestados os mesmos objetos, ou seja,
www.tce.es.gov.br

um seria para a prestação de serviço de sonorização ﬁxa
e sonorização de show e o outro seria para a prestação
de serviço de sonorização móvel, propaganda volante.
O NEC opinou pela manutenção da irregularidade, por
entender patente a responsabilidade do Sr Bruno Neves
Abreu nas simulações dos procedimentos.
No tocante ao Sr. Antônio João de Rezende – Membro da
CPL, restou demonstrado que no Decreto nº 3556/2010
que nomeou a CPL para o exercício de 2010 não consta
seu nome, razão pela qual entende o NEC ter ocorrido
um equívoco na citação.
Por se tratar de irregularidade ocorrida há mais de cinco anos, sem apontamento de ressarcimento, entendeu
o corpo técnico por deixar de citar, nesta fase dos autos,
a substituta, Sr. Lúcia Elane Teixeira Mozeli Figueiredo.
O Sr. José Carlos de Almeida – Prefeito, repisou os argumentos mencionados acima, alegando ainda que as empresas Adriano Martins de Souza ME e JBZ de Paula ME
foram constituídas com a autorização da Receita Federal
do Brasil, estando assim legalmente aptas a exercerem a
atividade para a qual foram estabelecidas.
Aduziu também que o fato de terem sido constituídas
praticamente no mesmo dia não implica em irregularidade, haja vista serem empresas distintas, com proprietários diferentes e que atuam legalmente na atividade de
sonorização e iluminação.
O NEC opinou pela manutenção da irregularidade, por
ter homologado os certames que sabia estarem eivados
de vícios e irregularidades, haja vista os depoimentos e
citações constantes dos autos, assinando os contratos
deles provenientes.
O Sr. Aristeu Brás de Oliveira Lima – Membro da CPL asSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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severou que caso tenha ocorrido algum favorecimento a
qualquer das empresas, o responsável seria o Presidente
da CPL, uma vez que era quem organizava todo o procedimento licitatório.
O responsável declara não ter participado da fase interna da Licitação, tendo sido os certames elaborados e remetidos às empresas pelo Presidente da CPL, razão pela qual não entendeu razoável realizar questionamentos.
O NEC opinou pela manutenção da irregularidade, haja
vista a demonstração de conduta omissiva do responsável, ao não adotar o devido cuidado na análise da documentação apresentada, inclusive assinando Ata de Abertura dos Convites, sem qualquer ressalva sobre os procedimentos.
As empresas Rodrigo Baptista de Oliveira ME e Adriano Martins de Souza ME apresentaram defesas semelhantes às do Sr. Antônio José de Rezende e Bruno Neves Abreu.
Porém, em depoimentos à CPI, o proprietário da empresa Adriano Martins de Souza-ME, asseverou: “... que sua
proﬁssão é de vigilante, que a sua empresa presta serviços apenas de propaganda volante..., que a sua empresa
não possui caixas e nem equipamento de som estacionário, mas se ele quiser pode vender este tipo de serviço,
que a sua empresa possui apenas uma moto com som...,
que nunca prestou nenhum serviço de sonorização estacionário (PA),..., que já estava com intenção de abrir
uma empresa e ai com o convite da Prefeitura para participar de licitações da mesma veio a abrir a sua empresa,
que foi alguém da Prefeitura que Ihe fez o convite para
participar de licitações, mas no momento não se recorda
quem Ihe convidou... que não reconhece as 4.500 horas
no referido contrato e que até a presente data não pres-

tou esse quantitativo de horas e que poderá comprovar
isso através das notas ﬁscais que juntará num prazo de
sete dias corridos, que quando presta serviços para pessoas particulares cobra R$ 9,00 por hora”. Porém, nota-se que venceu o certame 16/2010 cobrando o valor de
R$ 16,80 por hora.

apenas com equipamentos para a prestação de serviços volantes foi convidada para participar do certame de
sonorização estacionária. Informou ainda que quando
presta serviços para pessoas particulares cobra R$ 9,00
reais por hora, porém, venceu o certame cobrando o valor de R$ 16,80 por hora.

A empresa Rodrigo Baptista Oliveira-ME – empresa convidada, por sua vez, aﬁrmou à CPI: “...que sua empresa
possui caixas de som, ampliﬁcadores, iluminação e todos
os equipamentos de som, que o seu contrato foi rescindido em setembro de 2010, com a justiﬁcativa de contenção de despesas, que depois da rescisão só fez serviços a municipalidade de cortesia, que não está cobrando
nada do Município pelos bailes que realiza na 3ª idade.”.

Diante de todo o exposto, bem como de todos os indícios
de fraudes praticados, acompanho o opinamento técnico e ministerial para manter a irregularidade em face
do Prefeito – Sr José Carlos de Almeida, pois as irregularidades eram muito aparentes para que não tivesses conhecimento delas, do Sr Bruno Neves Abreu – Presidente da CPL, pois foi quem conduziu todo o certame e das
empresas J.B.F. de Paula – ME, Adriano Martins de Souza-ME e Rodrigo Baptista de Oliveira-ME, em virtude de
terem concorrido ativamente para ocorrência da fraude.

O NEC opinou pela manutenção da irregularidade quantos aos responsáveis, em razão da suposta simulação
ocorrida nos procedimentos licitatórios relativos aos
Convites nº 009/2010 e nº 016/2010, para justiﬁcar compras diretas. Sugeriu ainda a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual, tendo em vista as práticas ilícitas que atingiram a seara penal.
Diante das informações prestadas, se torna claro que vários fatores concorreram para a permanência da irregularidade, dentre eles o fato de as empresas Adriano Martins de Souza ME e JBZ de Paula ME terem sido abertas
no mesmo dia; 21/09/2009, além de que a empresa JBZ
ter sido convidada para participar de um certame cujo
objeto se ratava de prestação de serviços de sonorização
para o município, porém, sequer possuía equipamentos
de som, conforme relatado à CPI.
Assim como a empresa Adriano Martins de Souza-ME,
que alegou à CPI que só abriu sua empresa após ser convidada para participar do certame, e embora contasse
www.tce.es.gov.br

Todavia, com relação ao membro da CPL, recorro à mesma postura anteriormente adotada, mantendo a irregularidade, porém, entendendo que esteja presente o elemento boa-fé, motivo pelo qual divirjo do opinamento
técnico e ministerial e afasto e irregularidade com relação aos Srs Aristeu Brás de Oliveira Lima.
No tocante ao Sr Antônio João de Rezende – membro da
CPL, acompanho a equipe técnica e afasto sua responsabilização, em função de que no decreto nº 3556/2010
que nomeou a Comissão Permanente de Licitação para o
exercício de 2010, não conta seu nome, tendo ocorrido
um equívoco em sua citação.
Finalmente, acompanhar a sugestão da equipe técnica
e expedir ofício ao Ministério Público Estadual, acerca
da simulação de procedimento licitatório praticada no
Município de São José do Calçado, considerando que as
práticas ilícitas atingiram a seara penal, especiﬁcamente
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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com condutas que se subsumem nos tipos penais previstos nos artigos 90 da Lei nº 8.666/93 (fraude à licitação)
e 298 (falsiﬁcação de documento particular) e 304 (uso
de documento falso), ambos do Código Penal.
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. 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 Extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao Sr. Antônio João de Rezende, membro da Comissão Permanente de Licitação, referente ao item 2.4.1 da
ITI 167/2013, por ilegitimidade passiva, com base no artigo 485, VI do NCPC e artigo 70 da LC 621/2012;
1.2 Reconhecer a procedência parcial da Denúncia, nos
moldes do artigo 95, inciso II da Lei Complementar nº
621/2012;
1.3 Rejeitar as razões de justiﬁcativas do Sr José Carlos
Almeida – Prefeito com relação aos itens 2.1.2 – Prazo
de publicação de edital de licitação inferior ao previsto
na Lei Federal nº 10.520/2002 para a modalidade Pregão e 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório. Acolher com relação aos itens 2.1.1 – Ausência de exigência
no edital de licitação de licenciamento ambiental para
operação da atividade de revenda de combustível 2.2.2
– Restrição ao caráter competitivo de certame licitatório,

2.4.2 – Pagamento sem a comprovação da devida liquidação da despesa, 2.2.1 – Convites a empresas de ramo
diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório, 2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório; aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em virtude da irregularidade dos itens 2.1.2 – Prazo de
publicação de edital de licitação inferior ao previsto na
Lei Federal nº 10.520/2002 para a modalidade Pregão e
2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório
1.4 Rejeitar as razões de justiﬁcativas do Sr Bruno Neves
Abreu – Presidente da CPL com relação aos itens 2.2.1 –
Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório, 2.3.1 – Ausência
de Procedimento Licitatório e 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório. Acolher com relação aos itens 2.2.2
– Restrição ao caráter competitivo de certame licitatório; aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), em virtude das irregularidades dos itens 2.2.1
– Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório, 2.3.1 – Ausência
de Procedimento Licitatório e 2.4.1. – Ausência de Procedimento Licitatório.
1.5 Rejeitar as razões de justiﬁcativas do Sr Douglas
Marchiori Rodrigues – Procurador Geral com relação ao
item 2.1.2 – Prazo de publicação de edital de licitação inferior ao previsto na Lei Federal nº 10.520/2002 para a
modalidade Pregão, aplicando-lhe multa no valor de R$
3.000,00 (três mil reais);
1.6 Rejeitar as razões de justiﬁcativas da Empresa Larmari Comercial Ltda – Licitante com relação ao item
2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
1.7 Rejeitar as razões de justiﬁcativas da Empresa Aleswww.tce.es.gov.br

sandro Jorge de Castro Moreira – Empresa licitante com
relação ao item 2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais);
1.8 Rejeitar as razões de justiﬁcativas da Empresa JBZ de
Paula ME – Licitante, com relação ao item 2.4.1. – Ausência de Procedimento Licitatório, aplicando-lhe multa
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
1.9 Rejeitar as razões de justiﬁcativas da Empresa Adriano Martins de Souza ME – Licitante com relação ao item
2.4.1. – Ausência de Procedimento Licitatório; aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
1.10 Rejeitar as razões de justiﬁcativas da Empresa Rodrigo Baptista de Oliveira ME – Licitante com relação ao
item 2.4.1. – Ausência de Procedimento Licitatório; aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
1.11 Acolher as razões de justiﬁcativas do Sr Antônio
João de Rezende – Membro da CPL com relação aos
itens 2.2.2 – Restrição ao caráter competitivo de certame licitatório, 2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório e 2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório;
1.12 Acolher as razões de justiﬁcativas do Sr Aristeu Brás
de Oliveira Lama – Membro da CPL com relação aos
itens 2.2.2 – Restrição ao caráter competitivo de certame licitatório, 2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório, 2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório e 2.4.1.
– Ausência de Procedimento Licitatório.
1.13 Afastar a responsabilidade da Sra. Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho – Pregoeira, com relação aos itens
2.1.1 – Ausência de exigência no edital de licitação de liSegunda-feira, 17 de dezembro de 2018
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cenciamento ambiental para operação da atividade de
revenda de combustível e
1.14 Prazo de publicação de edital de licitação inferior
ao previsto na Lei Federal nº 10.520/2002 para a modalidade Pregão;
1.15 Acolher as razões de justiﬁcativas da Empresa Mercantil Material de Construção Bom Jesus Ltda, com relação ao item 2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório;
1.16 Declarar a inidoneidade das empresas Forte Luz Ltda, Costa Ferraz Comércio e Serviços Ltda – ME e Renilda Carlos da Silva para participarem de licitação ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em virtude da irregularidade disposta no item
2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório – Convite
nº 017/2009, aplicando-lhes, individualmente, multa no
valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais;
1.17 Declarar a inidoneidade das empresas Larmari Comercial Ltda e Alessandro Jorge de Castro Moreira para
participarem de licitação ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em
virtude da irregularidade disposta no item 2.3.1 – Ausência de procedimento licitatório – Convite nº 011/2009,
aplicando-lhes, individualmente, multa no valor de R$
3.000,00 (três) mil reais;
1.18 Declarar a inidoneidade das empresas Adriano
Martins de Souza-ME, JBZ de Paula-ME e Rodrigo Baptista de Oliveira-ME para participarem de licitação ou
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
05 (cinco) anos, em virtude da irregularidade disposta

no item 2.4.1. – Ausência de procedimento licitatório,
aplicando-lhes, individualmente, multa no valor de R$
3.000,00 (três) mil reais;

4. Especiﬁcação do quórum:

1.19 Encaminhar à análise do Plenário deste Tribunal de
Contas a aplicação da pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança na administração Estadual ou Municipal, ao Sr Bruno Neves
abreu, em face da constatação das irregularidades dispostas nos itens 2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório – Convite nº 017/2009, 2.3.1 – Ausência de procedimento licitatório – Convite nº 011/2009 e 2.4.1. – Ausência de procedimento licitatório,

dente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo

1.20 Expedir ofício ao Ministério Público Estadual, acerca da simulação de procedimento licitatório praticada no Município de São José do Calçado, considerando
que as práticas ilícitas atingiram a seara penal, especiﬁcamente com condutas que se subsumem nos tipos penais previstos nos artigos 90 da Lei nº 8.666/93 (fraude à
licitação) e 298 (falsiﬁcação de documento particular) e
304 (uso de documento falso), ambos do Código Penal,
com relação aos itens 2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do objeto deﬁnido no edital de certame licitatório – Convite nº 017/2009, 2.3.1 – Ausência de procedimento licitatório – Convite nº 011/2009 e 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório,

so, os prazos para interposição encontram-se previstos

1.21 Dar ciência aos interessados;
1.22 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/12/2018 - 41ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presi-

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-

no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
FLÁVIA BARCELLOS COLA
Secretária-adjunta em substituição das sessões
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