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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

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

RESUMO DO TERMO DO CONVÊNIO Nº. 001/2019
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O PODER EXECUTIVO
DO ESPÍRITO SANTO.

do o disposto nos artigos 11, 12 e 14 da Lei Complementar Estadual 622, de 8 de março de 2012, conforme abaixo:
MATR.
NOME
203640 Julia Sasso Alighieri

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

ENTIDADES CONVENENTES:
Cedente - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Cessionário – Poder Executivo do Espírito Santo.
OBJETO: Cessão do servidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Rogelio Pegoretti Caetano Amorim, matrícula 203.526, titular do cargo de Auditor de
Controle Externo, para exercer o cargo de Secretário de
Estado da Fazenda, com remuneração e atribuições estabelecidas em leis especíﬁcas, sem ônus para o Cedente.
PRAZO: de 01/01/2019 até 31/12/2022.
Vitória–ES, 17 de janeiro de 2019.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
PORTARIA 019-P, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no caderno processual TC - 12916/2015,
RESOLVE:
efetuar a progressão por escolaridade da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observanwww.tce.es.gov.br

NÍVEL REF. VIGÊNCIA
I
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1/12/2018

PORTARIA 020-P, DE 18 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
exonerar, a pedido, SULAMITA MARA DANTAS, matrícula 203.313, do cargo em comissão de consultor de ﬁnanças públicas, a partir de 18 de janeiro de 2019.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 021-P, DE 18 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
nomear ALEXANDRE CHAVES NUNES no cargo em comissão de consultor de ﬁnanças públicas.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 03401/2018-5
Processo: 07643/2018-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE VITORIA – REPRESENTAÇÃO
MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2018
– GRATIFICAÇÕES – DIVERGIR DA ÁREA TÉCNICA – INDEFERIR A CAUTELAR – NOTIFICAÇÃO – DILIGÊNCIA
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Este processo trata de Representação com pedido de
concessão de liminar, oferecida pelo Ministério Público de Contas, encampando petição encaminhada à
ouvidoria deste Tribunal por uma suposta pessoa jurídica que se autodenomina “MBF Advocacia”, sem,
contudo, trazer qualquer documento de identificação

www.tce.es.gov.br

jurídica.
O Representante relata a existência de decretos municipais dispondo sobre gratificações (15.733, 15.869;
16.447, 16.631; 16.884, 16935, 17.109, 17.245,
17.285), que supostamente violariam a Constituição
Federal e a Lei Municipal 5248/2000; a primeira, por
ter-se o Município utilizado de decreto para alterar remuneração de servidores e a segunda por não ter observado a regra de reajustes pelo IPCA.
Requer ao fim sejam declarados nulos os decretos,
com pedido de liminar para suspender seus efeitos.
Presentes os requisitos para o processamento da
Representação, proferi a Decisão Monocrática
01619/2018 determinando a notificação do Prefeito Municipal de Vitória, para prestar as informações
necessárias ao esclarecimento dos fatos narrados, na
forma do Art. 307, § 1º do RITCEES.
O Senhor Luciano Santos Rezende apresentou esclarecimentos que constituem o evento processual nº 11.
Em seguida, a SecexPrevidência se manifestou por
meio da Manifestação Técnica 1652/2018, acerca dos
fundamentos e pressupostos da cautelar, na forma do
artigo 307, §2º do Regimento Interno desta Corte de
Contas, opinando pela concessão de Medida Cautelar para que seja determinado ao Executivo Municipal de Vitória, para que se abstenha do pagamento
das gratificações previstas nos Decretos Municipais
7.770/1988, 9.732/1995, 10.361/1999, 10.441/1999,
10.569/2000,
11.064/2001,
11.312/2002,
11.897/2004,
11.975/2004/
13.065/2006,
13.620/2007, 13.742/2008, 13822/2008, 14.085/2008,
14.810/2010, 15.046/2011, 15.412, 15.638, 16.031.
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Quanto à representação
A representação encampada pelo Ministério Público
foi dirigida aos decretos municipais 15.733, 15.869;
16.447, 16.631; 16.884, 16935, 17.109, 17.245,
17.285, que reduziram o percentual das gratificações
que vinham sendo pagas pelo Município a seus servidores, argumentando que tais reduções não poderiam
ser realizadas por decretos, mas somente por lei, à luz
do princípio da reserva legal contido no artigo 37, X da
Constituição Federal.
Alegou ainda que alguns grupos de servidores não foram atingidos pela redução das gratificações.
Insurge-se também o representante contra o fato de a
Administração não ter procedido à revisão das gratificações, alegando que a Lei Municipal 5248/2000 que
substituiu a UFIR pelo IPCA como padrão de atualização monetária, assim o determinava.
2.2 Argumentos de justificativa
O Senhor Luciano Santos Rezende, Prefeito Municipal de Vitoria, ora representado, alegou, em síntese, em primeiro lugar, que não caberia ao TCE realizar
controle de constitucionalidade em abstrato de leis
ou atos normativos, mas somente em caráter incidental, a cada caso concreto que lhe é submetido, quando compete à Corte de Contas negar aplicação do ato
considerado inconstitucional.
Observa que o Ministério Público, representante, requer no mérito a declaração de nulidade dos decretos
ora em discussão, o que consiste em controle concentrado de constitucionalidade.
Quanto aos fatos, o Senhor Prefeito Municipal afir-

ma que os decretos municipais questionados (15.733,
15.869, 16.447, 16.631, 16.884, 16.935, 17.109,
17.245 e 17.285) reduziram o valor das gratificações
percebidas pelos servidores públicos municipais como
parte de um conjunto de medidas que foram adotadas
para preservação do equilíbrio financeiro e fiscal do
município em função de queda na receita, como consequência do grave cenário econômico vivido e das alterações na distribuição da arrecadação de ICMS implementadas pelo Congresso Nacional.
Nesse cenário, os decretos municipais editados apenas reduziram o percentual das gratificações que estavam definidas em decretos municipais anteriores,
cujos fundamentos de validade se encontrariam no
artigo 118 da Lei Municipal nº 2.994/1982 – Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais.
Esclareceu que a redução das gratificações foi estudada pela área técnica da Administração Pública Municipal, que definiu os setores a serem impactados e o
grau do corte a ser suportado por cada órgão, de modo que algumas áreas teriam sofrido cortes mais profundos, enquanto outras menos impactadas, havendo
inclusive alguns poucos setores que não teriam sofrido redução de gratificações.
Finalmente, quanto à suposta violação à Lei Municipal
5.248/2000, alegou que seria inaplicável, eis que nos
termos do Súmula Vinculante 42 é vedada a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária.
Conclui que os decretos em questão não teriam provocado prejuízos ao Município, mas, ao contrário, significativa economia por adequar os gastos respectivos
www.tce.es.gov.br

às limitações orçamentárias do Município,
Sustenta que a instituição da gratificação por lei, com
fixação do valor por decreto, teria por objetivo não
dificultar a ação administrativa, permitindo a rápida
contenção quando necessária, com respaldo no artigo
84, inc. IV, da Constituição que permite ao Chefe do
Poder Executivo dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou
extinção de órgãos públicos, e a extinção de funções
ou cargos públicos, quando vagos.
Argumenta, por fim, que a concessão da medida liminar pleiteada, provocaria dano reverso, devendo ser
consideradas as consequências práticas da decisão,
uma vez que implicaria na suspensão de parcela significativa dos vencimentos dos servidores públicos que
poderia levar à paralisia da Administração, haja vista
que os servidores poderão deixar de exercer as atribuições desempenhadas nessas comissões.
2.3 Análise Técnica quanto aos pressupostos autorizadores de concessão de medida cautelar
A Manifestação Técnica 1652/2018 analisa os requisitos de admissibilidade da representação à luz do art.
177 da Resolução 261/2013 (RITCEES), e considera satisfeitos tais requisitos.
Quanto aos pressupostos de concessão da cautelar,
a MT 1652/2018 considera, já de início, que pelo menos 18 decretos editados pela municipalidade revelam
incompatibilidade para com o inciso X do art. 37 da
Constituição Federal, que prescreve que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada
ou alterada por lei específica.
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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E acresce que a Lei Municipal 2.994/1982 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória
- apenas previu algumas hipóteses de concessão de
gratificação, sem fixar valores ou critérios objetivos,
nem concedeu competência ao Prefeito Municipal para dispor sobre a matéria.

b) Membro ......................... 593,13

d) Membro ......................... . 474,50

c) Assessor Técnico ............... . 593,13

e) Secretário...................... 395,42

II Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de
Obras:

f) Servidor........................ 316,34

a) Presidente ...................... 1.771,48

A Manifestação Técnica cita alguns dos decretos municipais que criam hipóteses de gratificação, como se
transcreve:

b) Membro ........................ . . 593,13

a) Presidente ou Coordenador Geral ...........................
....................... 790,84

c) Assessor Técnico ............... 593,13

b) Membro ........................... 474,50

d) Secretário ..................... . 395,42

c) Secretário....................... 395, 42

DECRETO 15.638, de 7 de março de 2013

e) Servidor de Apoio .............. . 316,34

d) Servidor ......................... 316,34

Regulamenta a fixação dos valores e das regras gerais
referentes às gratificações percebidas no âmbito do
Poder Executivo Municipal, autorizadas pela Lei n º
2.994, de 17 de dezembro de 1982 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória) e dá outras providencias.

III – Equipes do Pregão:
a) Pregoeiro ....................... 1.771,48

VIII – Participação em atividades especiais definidas
em regulamento próprio:

b) Apoio........................... 593,13

Gratificação........................ 316, 34

c) Assessor
Técnico................ 593,13

IX- Designação para desempenho de atividades de supervisão, encarregatura e fiscalização:

O Prefeito Municipal de Vitória, Capital do Estado do
Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 113, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Vitória,

IV Equipes do Pregão para Registro de Preço:

a) Supervisão....................... 316, 34

a) Pregoeiro ....................... 1.771,48

b) Encarregatura .................... 118,63

b) Apoio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593, 13

e) Fiscalização ..................... 316,34

DECRETA:

c) Assessor Técnico................ 593, 13

Art. 1 °. As gratificações instituídas no âmbito do Poder Executivo Municipal, com base no art. 18 da Lei
nº 2.994, de 17 de dezembro de 1982, para as atividades definidas no ato de criação das mesmas, terão
seus valores fixados em moeda corrente nacional,
conforme segue, os quais serão reajustados com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
no mês de efetivo exercício de suas atividades, na forma da Lei 5.248, de 26 de dezembro de 2000:

V Comissões Especiais de Licitação (de caráter temporário):

X – Participação em Colegiados de julgamento e análise de processos administrativos:

I - Comissões Permanentes de Licitação:
a) Presidente ........................ 1.771,48

VII Comissões de Trabalhos Temporários:

l – Por Processo:

a) Presidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 771, 48

a) Presidente ...................... .19,76

b) Membro.......................... 593,13

b) Membro .......................... . 19,76

c) Assessor Técnico ............... . 593, 13

c) Secretário ...................... . 15, 81

VI – Comissões de Trabalhos Permanentes:

2 – Por Reunião:

a) Presidente ou Coordenador Geral .. 790,84

a) Presidente ...................... . 71,17

b) Assistente Geral ................. 711,76

b) Membro .......................... . 71,17

c) Presidente, Gerente ou Coordenador de Câmara
Processante . . 593, 13

c) Secretário ...................... . 59,33

www.tce.es.gov.br

DECRETO 14.085, de 5 de novembro de 2008
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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Institui a Comissão de Avaliação Econômica - CAVE.
O Prefeito Municipal de Vitória, Capital do Estado do
Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Avaliação Econômica - CAVE.
Art. 2º. A CAVE será constituída de 01 (um) Economista, 01 (um) Contador, 01 (um) Engenheiro com especialização em Engenharia de Avaliação, nomeados por
ato do Chefe do Poder Executivo, que designará um de
seus membros para Presidência.
(...)
Art. 5º. Os componentes da CAVE, com amparo no
Art. 118, inciso II da Lei n º 2.994, de 1982, farão jus
a uma gratificação individual de 82,13 UFIR (Unidade
Fiscal de Referência) por avaliação realizada e devidamente assinada.
Decreto Municipal 1350/2006:
Art. 1º. O Decreto nº 10.361, de 18 de maio de 1999,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica criada, no âmbito da Secretaria de Administração, a gratificação para os servidores públicos, inclusive os requisitados de outros órgãos, que
exercem atividades nas Gerências de Pagamento de
Pessoal e de Recrutamento, Seleção e Registros, com
base no inciso II do Art. 118 da Lei nº 2.994, de 17 de
dezembro de 1982.
Art. 2º. A gratificação a que se refere o artigo anterior será atribuída em valores diferenciados, de acordo com a função e atuação do servidor, fixadas conforme segue:

I – R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) para os Gerentes, Coordenadores e os servidores públicos que
exercem atividades inerentes à elaboração e processamento da Folha de Pagamento, inclusive os da área
de informática;

Art. 2°. O servidor designado para atuar no exercício
das atividades referidas no artigo anterior fará jus ao
recebimento de uma gratificação no valor de R$ 15,00
(quinze reais) por hora trabalhada.

II – R$ 300,00 (trezentos reais) para os chefes de equipe, encarregados e servidores públicos que exercem
atividades inerentes ao vale transporte, cadastro, benefícios, recrutamento e seleção;

Estabelece Regimento interno do Conselho de Recursos do Código de Limpeza Pública do Município de Vitória e dá outras providências.

III – R$ 200,00 (duzentos reais) para servidores públicos que exercem atividades inerentes ao apoio e atendimento aos diversos setores das áreas de pagamento, recrutamento e seleção
DECRETO 15.412, de 3 de julho de 2012
Regulamenta o pagamento de gratificação a servidores que atuarem como condutores de embarcação na
fiscalização náutica das áreas naturais protegidas e no
Serviço de Salvamento Marítimo (SALVAMAR) do Município de Vitória.
O Prefeito Municipal de Vitória, Capital do Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 118, inciso II da Lei
n º 2.994, de 17 de dezembro de 1982 (Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Vitória),
DECRETA:
Art. 1 °. Aos servidores do Município de Vitória, que
atuam na condução de pequenas embarcações propulsionadas por motor de popa, nas atividades de
fiscalização náutica em áreas naturais protegidas e
no Serviço de Salvamento Marítimo (SALVAMAR) do
Município de Vitória, será concedida uma gratificação pelo o exercício da atividade.
www.tce.es.gov.br

DECRETO 13.822, de 17 de abril de 2008

O Prefeito Municipal de Vitória, Capital do Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e
considerando o disposto ao Art. 34 da Lei nº 5.086, de
01 de março de 2000, e o inciso II e IV do Art. 118 da
Lei nº 2994, de 17 de dezembro de 1982,
DECRETA:
Art. 1º. Fica estabelecido o Regimento Interno do
Conselho de Recursos, do Código de Limpeza Pública
do Município de Vitória.
Art. 2º. O Conselho de Recursos exercerá sua competência no julgamento em segunda instância do processo administrativo relativo ao recurso sobre o processo
de primeira instância (JIF)
(...)
Art. 6º. Será atribuída uma gratificação correspondente a 01 (uma) UFMV por processo julgado aos
membros do Conselho de Recursos.
§ 1º. Ao Conselheiro designado Secretário Executivo,
caberá uma gratificação correspondente a 50% (cinquenta por cento) da estabelecida no caput deste artigo.
§ 2º Somente terão direito à gratificação os membros
que efetivamente participarem dos julgamentos.
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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Art. 7º. Ao Conselheiro relator será atribuída uma
gratificação correspondente a 01 (uma) UFMV, por
processo que relatar, além daquela prevista no artigo anterior.
A MT considera tratar-se de assunção pelo Chefe do
Executivo da função legislativa com violação do princípio da tripartição dos Poderes e do Estado Democrático de Direito, citando valioso julgado no Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI-MC 2075 RJ.
Aponta ainda a Manifestação Técnica a ausência de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro, como
prescreve o inciso I do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 101/2000, e declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual
e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei
de diretrizes orçamentárias (como prescreve o inciso
II do mesmo art.16).
Acresce que a criação e fixação de valores a título de
gratificação, apartada da necessária/obrigatória estimativa do seus impactos orçamentário-financeiros
se revela causa do desequilíbrio fiscal que se buscou
conter quando dos atos de redução, apontando, por
exemplo o art. 1º do DECRETO 15.638, de 7 de março
de 2013, que previu o reajuste automático dos valores fixados para gratificações, indexado a Índice Federal de correção monetária, no caso, índice de Preço ao
Consumidor Amplo (IPCA-E).
A mencionada vinculação, de acordo com a MT
1652/2018, contraria a Súmula Vinculante nº 42, do
STF, como também argumentou o representado.

A Manifestação Técnica considera a presença do fumus boni iuris na evidência de usurpação pelo Poder
Executivo de Vitória das funções do legislador municipal, bem como a realização de despesas, nos termos
da LRF, não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, visando ao pagamento de gratificações, e o periculum in mora, com a continuidade da
realização dessas despesas irregulares e a dificuldade, se não a impossibilidade, de se conseguir o ressarcimento do erário, com a continuidade dos pagamentos.
Destaca, por fim, que a maioria das gratificações previstas nos decretos caracterizam reforço de remuneração, para atividades que majoritariamente se mostram da competência geral do servidor público e observa que a suspensão do pagamento por medida
acautelatória, tende a ser temporário, até que o prefeito exerça a iniciativa de lei para criação das gratificações segundo o devido processo legislativo.

veicularam tais reduções, em abstrato.
O controle de constitucionalidade pelas cortes de contas só existe no âmbito do caso concreto, conforme
muito bem argumentou o Senhor Prefeito Municipal
em suas justificativas. Sobre o tema, vale citar os seguintes julgados do Tribunal de Contas da União:
Acórdão 1758/2018 - Plenário Enunciado: “Compete
ao TCU a apreciação da constitucionalidade das leis
e dos atos do Poder Público em caráter incidental e a
cada caso concreto que lhe é submetido (Súmula STF
347), com efeitos apenas entre as partes, haja vista
que a declaração de inconstitucionalidade em abstrato, com efeito erga omnes, compete somente ao STF.”
Acórdão 2391/2017 - Plenário Enunciado: “A possibilidade de o TCU apreciar a constitucionalidade de leis
e atos do Poder Público (Súmula STF 347) está adstrita
ao exame de caso concreto, sem alcançar consulta sobre caso hipotético.”

Por fim, opina pela Concessão de Medida Cautelar para que seja determinado ao Executivo Municipal de Vitória, para que se abstenha do pagamento das gratificações previstas nos Decretos Municipais 7.770/1988,
9.732/1995, 10.361/1999, 10.441/1999, 10.569/2000,
11.064/2001,
11.312/2002,
11.897/2004,
11.975/2004/
13.065/2006,
13.620/2007,
13.742/2008, 13822/2008, 14.085/2008, 14.810/2010,
15.046/2011, 15.412, 15.638, 16.031.

A manifestação técnica 1652/2018 da SecexPrevidência não tangencia este ponto, mas, por outro lado, formula sua proposição de forma diversa da pleiteada,
ou seja, a representação pede a anulação em abstrato dos decretos de redução de gratificações e a MT
1652/2018 propõe a suspensão das gratificações em
razão da nulidade dos decretos de concessão. Ou seja,
os resultados de cada uma das proposições são bem
distintos.

2.3 Razões de voto

A concessão da medida requerida pelo representante significaria que as gratificações continuariam sendo
pagas sem as reduções; a concessão da medida proposta pela área técnica significaria o fim de todas as
gratificações pagas pela Prefeitura de Vitória, institu-

Observo que a representação se insurge contra as reduções sucessivas nos valores das gratificações e invoca o princípio da reserva legal como embasamento para requerer a declaração de nulidade dos decretos que
www.tce.es.gov.br
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ídas por decreto.

var no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal.

Relator

Assim, se por um lado os decretos de concessão das
gratificações - que não são o objeto da representação
- violariam o princípio da reserva legal, por outro lado, os decretos de redução – que são o objeto da representação - constituiriam medidas de contingenciamento, ato contido na competência do Poder Executivo, para readequação da despesa aos limites da Lei
de Responsabilidade Fiscal, em razão da queda de receita.

Assim, embora presente a antevisão do bom direito,
não observo o outro requisito para a concessão da
cautelar, que é o perigo da demora. Isto porque não
houve aumento no padrão das despesas com gratificações, que já vem sendo pagas há muitos anos, dentro
das respectivas dotações orçamentárias, segundo critérios dos decretos instituidores que, embora não sejam o instrumento formal para sua criação, vêm disciplinando o pagamento.

1. DELIBERAÇÃO:

É imprescindível a observância do que dispõe o art. 20
da Lei 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro – LINDB:

Ante o exposto, indefiro a cautelar.

1.1. INDEFIR a cautelar requerida liminarmente;

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
Nota-se que foi exatamente o que deixou de observar
a manifestação técnica, que embora correta em seus
fundamentos jurídicos abstratos - eis que de fato decretos do legislativo não poderiam instituir despesa adotou uma proposta de solução que não considera
os efeitos práticos da decisão.
Além disso, o exame que se fez sobre os decretos municipais instituidores de gratificações foi muito superficial, considerando a fragilidade das informações e a
sucessão de decretos modificadores que pude obser-

Cabe observar, no entanto, que a representação trouxe, de forma indireta, ao exame do órgão de controle questão de maior relevância, que é a instituição e o
pagamento de gratificações, historicamente, por meio
de decretos, o que constituiria violação ao princípio
da reserva legal contido no art. 37, X da Constituição
Federal.
Tal situação reclama a atuação deste Tribunal de
Contas que, antes de tudo, deve poder dimensionar
o assunto, eis que não se pode afirmar se os decretos apontados pela Manifestação Técnica 1652/2018,
constituem a totalidade dos decretos vigentes autorizadores do pagamento de diversas gratificações.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, divirjo do entendimento da área técnica, contido na Manifestação Técnica 1652/2018 e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas no voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, tendo em vista a
inexistência de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, nem de risco de ineficácia da
decisão de mérito, por:
1.2. NOTIFICAR do Prefeito Municipal de Vitória, para que se manifeste sobre a presente decisão no prazo
de 10 (dez) dias, acordo com o art. 307, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas;
1.2.2. TRAMITAR sob o rito ordinário, como consequência da inexistência dos requisitos do Art. 306 da Resolução 261/2013;
1.2.3. A notificação do Representante da decisão que
for proferida, na forma do Art. 307, § 7º da Resolução
261/2013.
1.2.4. Com base no art. 300 do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas, a realização de diligência,
com notificação ao Prefeito Municipal de Vitória para que, no prazo de 15 dias, preste a este Tribunal de
Contas as seguintes informações:
1.2.4.1. Quais são as gratificações existentes atualmente na administração municipal de Vitória?
1.2.4.2. Tais gratificações foram instituídas por qual
ou quais atos normativos e qual desses se encontra
em vigor?
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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1.2.4.3. Quantos são os servidores que atualmente
recebem gratificações?
1.2.4.4. Qual é o valor de cada uma das gratificações
atualmente pagas?
1.2.4.5. Quanto é o montante anual atualmente dispendido com gratificações?
1.2.4.6. Qual é a relação percentual entre a despesa
com vencimentos e a despesa com gratificações?
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/12/2018 – 45ª 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 Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição), João Luiz Cotta Lovatti e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 03402/2018-1
Processo: 09137/2018-1
Classificação: Consulta
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Consulente: JONES CAVAGLIERI

CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ –
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se de consulta encaminhada pelo senhor Jones
Cavaglieri, Prefeito Municipal de Aracruz, solicitando
a este Tribunal consulta “quanto à aplicação do Decreto Federal n° 9.412/2018, no âmbito da administração pública municipal”.
Submetido o feito ao crivo do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, foi emitido o Parecer
05916/2018-9 (evento 06) onde se pronunciou pelo
não conhecimento da presente consulta, tendo em
vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
II FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente consulta, notadamente os constantes do artigo 122, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:

II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador
Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público
Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário pertença ao Estado ou aos
Municípios.
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal
de Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.

Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto
às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:

§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento
da consulta dependerá da relevância jurídica, econômica, social ou da repercussão da matéria no âmbito da administração pública, com conteúdo que possa
ter reflexos sobre a administração direta e indireta do
Estado ou dos Municípios.

I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;

§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º,

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 22 de janeiro de 2019

9

ATOS DO PLENÁRIO

os legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste
artigo deverão demonstrar a pertinência temática da
consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que representam.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho
de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas)
também preleciona em seu art. 233, senão vejamos:
Art. 233. O Plenário decidirá sobre consultas quanto
às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça, Corregedor-Geral de Justiça e ProcuradorGeral de Justiça;
IV - Procurador-Geral do Estado e Defensor Público
Geral do Estado;
V - Secretário de Estado e, quando ordenador de despesas, o Secretário de Município;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor-Presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário pertença ao Estado ou aos
Municípios.
§ 1º A consulta atenderá, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal;

III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento
da consulta dependerá da relevância jurídica, econômica, social ou da repercussão da matéria no âmbito da Administração Pública, com conteúdo que possa ter reflexos sobre a Administração direta e indireta
do Estado ou dos Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º,
os legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste
artigo deverão demonstrar a pertinência temática da
consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que representam.
Como se vê, o expediente foi apresentado por autoridade legitimada, estando atendidos o art. 122, inciso
I e §1º, I, da LC 621/2012 e o art. 233, inciso I e §1º, I,
do Regimento Interno (RITCEES).
Contudo, constata-se, que a presente consulta não
veio acompanhada da indicação precisa da dúvida
ou controvérsia suscitada, não estando, portanto,
atendidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o disposto nos artigos 122, §1°, inciso III,
da LC 621/12 e 233, §1°, inciso III, do RITCEES.
Ademais, não resta demonstrada a relevância jurídica, econômica, social e repercussão da matéria no
âmbito da Administração Pública, com conteúdo que
possa ter reflexos na esfera de outros jurisdicionados,
não atendendo o exposto nos artigos 122, §2°, da LC
621/12 e 233, §2°, do RITCEES.
www.tce.es.gov.br

Sendo assim, acompanho o entendimento invocado
pelo Ministério Público de Contas e voto pelo não conhecimento da presente consulta, na forma do art.
122, §1°, inciso III e §2° da LC 621/12 e art. 233, §1°,
inciso III e §2° do RITCEES.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno), acompanhando o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER DA CONSULTA, por não atendimento aos requisitos dos artigos 122, §1°, inciso III
e §2° da LC 621/12 e 233, §1°, inciso III e §2° do RITCEES;
1.2. ARQUIVAR os autos na forma do art. 237, inciso
II, do RITCEES;
1.3. DAR ciência aos interessados do teor da presente decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/12/2018 – 45ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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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. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição), João Luiz Cotta Lovatti e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 03417/2018-6
Processos: 06212/2018-9, 06833/2012-8
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: Cidadão, LASTENIO LUIZ CARDOSO,
FLAUZARIO LOPES DE SOUSA NETO,JOSMAR JOSE
GOBBO, SONIA MARIA PEREIRA FRANQUINI, FEDERACAO CAPIXABA DEMOTOCICLISMO, FEDERACAO DE
KICKBOXING DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,ASSOCIACAO CAPIXABA DE VOO LIVRE
Recorrente: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR
Procuradores: FABYANO CORREA WAGNER (OAB:
8394-ES, OAB: 112322-MG), SORAYAAPARECIDA SILVEIRA LEAL (OAB: 9498-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU – DEFERIR PARCELAMENTO

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Zilmar José da Silva Júnior, em face do
Acórdão TC 463/2018 – Segunda Câmara constante
do Processo TC 6833/2012.
O Plenário desta Corte decidiu, pela intempestividade
do presente recurso mantendo-se inalterado o Acórdão TC 463/2018 – Segunda Câmara que dentre outras medidas apenou a Sra. Sônia Maria Pereira Franquini ao pagamento de multa pecuniária no valor de
500 (quinhentos) VRTE em razão da manutenção de
alguns indícios de irregularidade.
Nesse contexto, a Sra. Sônia Maria Pereira Franquini,
requereu o parcelamento do valor apurado por esta
corte de contas em 4 (quatro) prestações, conforme
petição intercorrente nº. 1215/2018-8.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, destaco que a relação jurídica processual está validamente formada e o valor a ser pago
em decorrência da multa aplicada está apontado nos
autos, o que possibilita seja autorizado o parcelamento da importância devida, nos termos do art. 459 do
RITCEES, in verbis:
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.
www.tce.es.gov.br

Acerca do tema esta Corte de Contas já se manifestou pela possibilidade de parcelamento de multa, vejamos:
TC-04852/2014-3 Responsáveis: Edison Valentim Fassarella Procuradores: Gustavo Coelho Martins e Valde
Moura de Jesus Junior
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
(EXERCÍ- CIO DE 2013) – JURISDICIONADO: FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
– DEFERIR PARCELAMENTO – AO MPEC. O EXMO. SR.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
TC-04852/2014- 3, DECIDEM os srs. conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na
40ª sessão ordinária do Plenário, realizada no dia oito de novembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, que integra esta Decisão: Parcelar a multa fixada em 10 (dez) vezes, devendo a primeira parcela vencer no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da notificação do responsável, e as demais 30 (trinta) dias após o vencimento
da anterior, alertando-o que a falta de pagamento de
qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos moldes do artigo 459, §4º,
5º e 6º do Regimento Interno deste Tribunal. Remeter os presentes autos ao Ministério Público de Contas para acompanhamento e monitoramento, conforme solicitado, e disposto no artigo 463 do mesmo diploma legal.
Conforme dito alhures o requerente solicitou que o
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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parcelamento da multa aplicada no valor de 500 (quinhentos) VRTE em 4 (quatro) parcelas iguais, o que
entendo ser perfeitamente cabível, motivo pelo qual
entendo que o parcelamento deve ser deferido.

1.3. Dar ciência ao interessado.

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

4. Especificação do quórum:

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1. AUTORIZAR o PARCELAMENTO da multa no valor de 500 VRTE (quinhentos) devidamente atualizada, ao Sr. Carlos Eurico Pereira dos Santos em 4 (quatro) parcelas IGUAIS devendo a primeira parcela vencer no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação do responsável, e as demais 30 (trinta) dias após
o vencimento da anterior, alertando-a que deverá
comprovar o cumprimento do parcelamento mensalmente junto a Secretária do Ministério Público de
Contas, bem como que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado
do saldo devedor, nos moldes do artigo 459, §4º, 5ºe
6º todos do Regimento Interno deste Tribunal;
1.2. REMETER os autos ao Ministério Público de Contas para acompanhamento e monitoramento, conforme solicitado, e disposto no artigo 463 do referido diploma legal;

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/12/2018 – 45ª Sessão Ordinária do Plenário.
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. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição), João Luiz Cotta Lovatti e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 03517/2018-9
Processo: 08866/2018-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: FES - Fundo Estadual de Saúde
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA, SIRLENE MOTTA
DE CARVALHO, ROGERIO GRIFFO
Representante: COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIOES GERAIS DO E.E. SANTO
Procurador: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA (OAB:
10653-ES)

www.tce.es.gov.br

REPRESENTAÇÃO – CONHECIMENTO – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – SUBMISSÃO DO FEITO AO RITO
ORDINÁRIO – CIENTIFICAR A REPRESENTANTE – ENCAMINHAMENTO À SEGEX PARA PROSSEGUIMENTO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
RELATÓRIO
Trata-se de Representação, com pedido cautelar,
apresentada pela Cooperativa dos Cirurgiões Gerais
do Estado do Espírito Santo – COOPERCIGES, contra
possíveis irregularidades na contratação de equipe
médica para atuar na especialidade de Cirurgia Geral
no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, sob
a gestão da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES (Organização Social).
Alegou, em suma, que houve direcionamento na contratação, em desrespeito ao princípio da impessoalidade, bem como ausência de transparência no julgamento das propostas.
Requereu, em suma, a concessão de medida cautelar
para suspender a contratação, até ulterior apreciação
desta Corte. Ao final, pleiteou a sua declaração como
vencedora do certame ou pela anulação do mesmo.
Inicialmente, os autos foram encaminhados ao corpo
técnico para análise. Por meio da Manifestação Técnica n.º 01369/2018-7, a Secretaria de controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, sugeriu a notificação dos Srs. Rogério Griffo (Diretor da
AEBES), Sirlene Motta de Carvalho (Superintendente da AEBES) e Ricardo de Oliveira (Secretário de Estado de Saúde) para prestarem esclarecimentos prévios acerca dos termos da denúncia, o que foi deTerça-feira, 22 de janeiro de 2019
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terminado nos termos da Decisão Monocrática n.º
01811/2018-6.
Devidamente notificados, os gestores prestaram seus esclarecimentos (Petição Intercorrente
n.º 01936/2018-9 e Resposta de Comunicação n.º
01078/2018-8) e colacionou documentação de apoio.
Submetidos os autos novamente à análise técnica,
a SecexSAS, por meio da Manifestação Técnica n.º
01740/2018-1, sugeriu o conhecimento e indeferimento da medida cautelar, por concluir pela presença de periculum in mora inverso, consubstanciado no
prejuízo resultante na suspensão de contratação de
equipe médica para atuar em um dos maiores hospitais do Espírito Santo. Portanto, ainda que tenha concluído pela existência de indícios de irregularidade,
os quais devem ser aclarados pelos gestores, concluiu
pelo indeferimento da tutela de urgência.
É o relatório.
Inicialmente, entendo por atendidos os requisitos de
admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 621/2012, referentes à legitimidade ativa, clareza, indícios de prova,
informações mínimas sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, bem como à identificação do pleiteante, constatando que o feito encontra-se apto a ser recebido e processado por este
Tribunal.
No mérito, corroboro integralmente com a conclusão
técnica, entendendo pela negativa da concessão da
tutela cautelar e submissão do feito ao rito ordinário.
De fato, é possível evidenciar que existem questões a
serem enfrentadas quando do exaurimento do mérito

processual, tais quais (i) a submissão (ou não) da gestão da organização social às normas atinentes ao direito administrativo, em especial no que diz respeito
às contratações que realiza com o orçamento público; (ii) a existência de sobrepreço na contratação da
equipe de cirurgia; e (iii) a existência de transparência no processo de contratação.
No entanto, entendo como incontroverso o fato de
que a concessão da tutela cautelar no presente caso
deve configurar grande prejuízo à população em geral, que eventualmente depende do atendimento médico ofertado por meio do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, evidenciando o periculum in mora
inverso.
Em razão disso, sob pena de implicar em prejuízo ainda maior com a concessão da tutela de urgência pleiteada, concluo pelo seu indeferimento, com a submissão do feito ao rito ordinário, possibilitando a
análise das eventuais irregularidades, com aplicação
das sanções caso as mesmas subsistam.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 17 de dezembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
www.tce.es.gov.br

razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer da Representação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos
artigos 94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 621/2012;
1.2. Indeferir a medida cautelar pleiteada, uma vez
que configurado o periculum in mora inverso;
1.3. Submeter o feito ao rito ordinário;
1.4. Cientificar a representante da presente decisão,
nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES;
1.5. Remeter os autos a área técnica para instrução,
após as providências.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/12/2018 – 45ª 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, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição/relatora).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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Atos da 1ª Câmara

turo Plano de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES.

Outras Decisões - 1ª Câmara

A Secex Municípios elaborou o Relatório de Auditoria
50/2016 (ﬂs. 07/49), com documentos de suporte às ﬂs.
50/130), no qual veriﬁcou que o Município de Aracruz
apresentou notas de risco mais elevadas nos quesitos
de Procedimentos de Fiscalização e Legislação, demonstrando, além disso, algumas deﬁciências que geraram os
seguintes achados de auditoria:

1 a CÂMARA

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 03411/2018-9

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

Processo: 03000/2016-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
Exercício: 2016

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JONES CAVAGLIERI
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIAS TEMATICAS EM RECEITA
TRIBUTÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ –
PLANO DE AÇÃO - HOMOLOGAÇÃO – MONITORAMENTO

Utilização parcial da planta genérica de valores vigente
para aferição da base de cálculo de tributos imobiliários;
Inexistência de carreira especíﬁca para exercício de atividades de ﬁscalização;
Não provimento da carreira especíﬁca de ﬁscalização
prevista em lei;
Ausência de regulamentação da administração tributária ;
Não priorização de recursos à administração tributária;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Registro irregular da execução de despesas com a administração tributária;

1 RELATÓRIO

Ausência de informações de cartórios de registro de
imóveis sobre transmissões lavradas no município;

Versam os autos sobre o resultado de auditoria no tocante à temática Receitas Públicas realizada na Prefeitura Municipal de Aracruz, relativo ao exercício de 2015,
decorrente do Plano de Fiscalização 2016.
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Legislação tributária não disponibilizada adequadamente para consulta;

O objetivo da auditoria foi analisar a estrutura legislativa, física e organizacional da administração tributária
municipal, identiﬁcando deﬁciências e vulnerabilidades
que podem ser objeto de aprimoramento mediante fu-

www.tce.es.gov.br

Cobrança administrativa insuﬁciente para realizar a efetiva arrecadação;
Parcelamentos em desacordo com as normas gerais.
Tais achados de auditoria foram reunidos na Instrução
Técnica Inicial 22/2017 (ﬂs. 131/135), a qual sugeriu a
notiﬁcação dos gestores para ciência, bem como a notiﬁcação do atual Prefeito Municipal, senhor Jones CaTerça-feira, 22 de janeiro de 2019
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vaglieri, para cumprimento das determinações relacionadas na própria ITI corroborado pelo voto do Relator
2485/2017-2 e pela Decisão 1675/2017-2 do Plenário
dessa Corte de Contas.
O prazo para cumprimento da Decisão TC 1675/2017
Plenário venceu em 11/12/2017, sem fosse juntada aos
autos qualquer documentação. A Decisão Monocrática 132/2018 citou o Sr. Jones Cavaglieri para apresentar justiﬁcativas em face do não atendimento à Decisão
1675/2017 e notiﬁcou o mesmo para encaminhar os documentos relativos ao Plano de Ação determinado pela
referida Decisão sob pena de aplicação de multa.
Os documentos foram encaminhados e analisados pelo
Nucleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) na Manifestação Técnica 797/2018-8 (ﬂs 440451) que sugeriu a homologação dos pontos correspondentes aos achados de auditoria 2.1 a 2.10 do correspondente Plano de Ação. O NCE destacou em sua análise que o item 2.6 (“Não Priorização de Recursos à Administração Tributária) os gestores, tão somente, declararam já terem atendido esse item.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 4767/2018-4) diverge da proposta
contida na MT 797/2018-8 e pugna pela notiﬁcação do
gestor para comprovação de atendimento do item 2.6.

modelo exempliﬁcativo previsto no Apêndice C do Relatório 50/2016, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos dos artigos 10
da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.

Incisos I e II, art. 3º, da IN TCEES nº 35/2015 (CD-Rom;
formato de planilha eletrônica ou documento de texto),
constando naqueles enviados em papel a assinatura do
responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como
dos responsáveis detêm a atribuição legal pelas medidas ali consignadas;

Foram as seguintes deﬁciências encontradas pela equipe de auditoria expostas no item 2 do Relatório de Auditoria supracitado:

b) O detalhamento das ações deve ser suﬁciente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento
no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por
cada setor especializado dentro da estrutura da administração municipal –, uma vez que deve ser garantida a
estrutura necessária a sua implementação.

Legislação tributária não disponibilizada adequadamente para consulta;
Utilização parcial da planta genérica de valores vigente
para aferição da base de cálculo de tributos imobiliários;
Inexistência de carreira especíﬁca para exercício de atividades de ﬁscalização;
Não provimento da carreira especíﬁca de ﬁscalização
prevista em lei;
Ausência de regulamentação da administração tributária ;
Não priorização de recursos à administração tributária;
Registro irregular da execução de despesas com a administração tributária;
Ausência de informações de cartórios de registro de
imóveis sobre transmissões lavradas no município;

É o relatório.

Cobrança administrativa insuﬁciente para realizar a efetiva arrecadação;

2 FUNDAMENTAÇÃO

Parcelamentos em desacordo com as normas gerais;

A Instrução Técnica Inicial 22/2017 (ﬂs. 131/135) veriﬁcou deﬁciências que ensejam a adoção de medidas para
solução dos problemas pela atual Administração. Nesse
sentido, propõe a realização de um Plano de Ação, no

O Plano de Ação deve atender, como sugerido na ITI
22/2017, aos seguintes requisitos:
a) O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os
suportes, papel e digital, nos termos estabelecidos nos
www.tce.es.gov.br

c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na lei
municipal de estrutura administrativa vigente, visando
à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de
auditoria.
O Plano de Ação foi encaminhado pelo gestor e analisado pela área técnica (NCE – Manifestação Técnica
7972018-8). Transcrevo abaixo a conclusão e a proposta
de encaminhamento:
3 CONCLUSÃO
Da análise do plano de ação, conclui-se que o proposto para solucinar as questões dos itens de 2.1 a 2.10,
se apresenta condizente com as propostas de encaminhamento inseridas no Relatório de Auditoria pela Equipe, com destaque para o item 2.2, com relação a criação
do projeto de lei em que os Gestores declaram já terem
atendido, porém, salientam, que foi enviado projeto
de lei nº 056/2017, no exercício de 2017, atualizando
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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a Planta Genérica de Valores do Município, entretanto, o projeto foi rejeitado pelo Poder Legislativo Municipal conforme Of. nº. 464/2017 Gb. Presidência da
Câmara Municipal, mas, se comprometem a solucionarem a questão até dezembro de 2020. Cabe ainda destacar sobre parte do item 2.6, no que diz respeito aos investimentos em equipamentos, viaturas e a adequação
do local onde são exercidas as atividades de administração da receita tributária, os Gestores declaram já terem atendido.
4 ENCAMINHAMENTOS
Ante todo o exposto na presente instrução, considerando as proposições apresentadas pela equipe de auditoria por meio do Relatório de Auditoria TC 50/2016 e o
proposto pelo Jurisdicionado em seu Plano de Ação aqui
analisado, sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de
Contas, a HOMOLOGAÇÃO dos pontos correspondentes
aos achados de auditoria de nº 2.1 a 2.10 do correspondente Plano de Ação.
Vitória, 12 de setembro de 2018.
Lúcia Maria da Silva
Auditor de Controle Externo
Matr. 203.195
Supervisão:
Paulo Roberto da Neves

na Manifestação Técnica 00797/2018-8 de homologação do item 2.6.

Relator

Como aﬁrmado pelo corpo técnico, quanto a tal item,
“no que diz respeito aos investimentos em equipamentos, viaturas e a adequação do local onde são exercidas as atividades de administração da receita tributária,
os Gestores declaram já terem atendido”. Todavia, não
há prova nos autos do referido atendimento, razão pela qual não é possível se aﬁrmar que “se apresenta condizente com as propostas de encaminhamento inseridas
no Relatório de Auditoria pela Equipe”.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da primeira câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:

Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas seja o
gestor notiﬁcado para comprovar os investimentos em
equipamentos, viaturas e a adequação do local onde
são exercidas as atividades de administração da receita tributária.

2. Unânime.

Vitória, 21 de janeiro de 2019.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas
Com a devida vênia divirjo do Parquet e ratiﬁco o opinamento técnico pela homologação do Plano de Ação
entendendo que a monitoramento posterior da execução do Plano de Ação, permitirá que área técnica constate o atendimento de todos do item 2.6 declarado pelo gestor.

1. DELIBERAÇÃO:

1.1. HOMOLOGAR os pontos correspondentes aos achados de auditoria de nOS 2.1 a 2.10 do Plano de Ação apresentado pelo Prefeito Municipal de Aracruz nesses autos, e encaminhar os autos para MONITORAMENTO.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente /relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Processo: 09035/2018-1

(...)

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos
o entendimento técnico e divergindo do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.

Com as devidas vênias, diverge-se da proposta contida

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma

Auditor de Controle Externo
Matr. 202.568
O Ministério Público de Contas se manifestou divergindo da proposta de encaminhamento da área técnica:

www.tce.es.gov.br

Decisão 03414/2018-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Representação

Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, ANDRE
LAYBER MIRANDA, CAIO DECARVALHO BORGES, ADRIEN
MOREIRA LOUZADA
Representante: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Procurador: GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR (OAB:
14593-ES)
REPRESENTAÇÃO – CONHECIMENTO PARCIAL – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – SUBMISSÃO DO FEITO AO
RITO ORDINÁRIO – CIENTIFICAR A REPRESENTANTE –
ENCAMINHAMENTO À SEGEX PARA PROSSEGUIMENTO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, apresentada pela empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda., contra possíveis irregularidades no âmbito da Concorrência Pública n.º 001/2018,
da Prefeitura Municipal de Piúma, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção de vias públicas, tais como: varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio ﬁo e canaletas, caiação de guias,
desobstrução de bueiros, poda de árvores com limpeza
de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e
transporte dos resíduos de capina e roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto Básico, sob a responsabilidade dos Srs. José Ricardo
Pereira da Costa (Prefeito Municipal), André Layber Miranda (Secretário Municipal de Obras e Serviços), Caio
de Carvalho Borges (Presidente da CPL) e Adrien Moreira Louzada (Secretário Municipal de Administração).

Alegou, em suma, que houve ilegalidade na sua desclassiﬁcação e fraude no procedimento licitatório, que teria
beneﬁciado a empresa vencedora.
Requereu a concessão de medida cautelar para impor à
Administração Municipal a classiﬁcação de sua proposta
ou, subsidiariamente, a suspensão do certame até ulterior apreciação desta Corte. Ao ﬁnal, pleiteou a sua declaração como vencedora da licitação ou a anulação da
mesma.
Inicialmente, nos termos da Decisão Monocrática n.º
01828/2018-1, determinei a notiﬁcação dos gestores
responsáveis, para que trouxessem aos autos cópia integral do processo administração pertinente à Concorrência Pública n.º 001/2018, bem como apresentassem
razões prévias acerca dos fatos aventados na representação.
Devidamente notiﬁcados, os gestores prestaram seus
esclarecimentos (Justiﬁcativas n.º 01587/2018-1) e colacionaram documentação de apoio (Peças Complementares n.º 23130/2018-5 a 23376/2018-2).
Submetidos os autos novamente à análise técnica, a Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia, por meio da Manifestação
Técnica n.º 01759/2018-4, sugeriu não conhecimento
parcial da representação, no que diz respeito à irregularidade pertinente à fraude no certame, por não haver
indícios mínimos de prova que a embasem.
No que tange à irregularidade atinente à desclassiﬁcação de proposta sem respaldo legal, propôs o conhecimento da representação e deferimento da medida cautelar, por concluir pela presença dos requisitos autorizativos, determinando-se a suspensão do certame na fase
www.tce.es.gov.br

em que se encontrar.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de
Contas, uma vez que houve proposta técnica pelo não
conhecimento parcial da representação. O Parquet, no
Parecer n.º 06217/2018-6, de lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, anuiu integralmente com o
teor da manifestação técnica.
É o relatório.
No que diz respeito à alegação de fraude no certame licitatório, acompanho o entendimento técnico e ministerial e entendo pelo seu não conhecimento, uma vez que
as alegações não se encontram acompanhadas de indícios mínimos de prova.
Em relação as demais matérias debatidas, entendo por
atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos
nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 621/2012, referentes à legitimidade ativa,
clareza, indícios de prova, informações mínimas sobre o
fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção,
bem como à identiﬁcação do pleiteante, constatando
que o feito encontra-se apto a ser recebido e processado por este Tribunal.
Em relação à concessão da tutela cautelar, divirjo do
opinamento técnico e ministerial e concluo pelo seu indeferimento.
A própria SecexEngenharia, em sua manifestação técnica, apresenta os fundamentos que, em análise sumária,
descaracterizam o fumus boni iuris.
Como pontuado pelo corpo técnico, o BDI é acrescentado quando são feitas as composições de preço de serviços, não sendo o mesmo incluído quando o equipamento contratado se tratar de um insumo.
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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Em exemplos analisados pelo corpo técnico, o BDI aplicado pela Administração é zero para os casos de contratação de insumo – hora/uso de caminhão basculante, por exemplo – e positivo quando a contratação é do
serviço – capina manual, por exemplo –, podendo, na
composição do custo do serviço, ser incluído determinado insumo, cuja hora/uso também está a ser contratada em apartado.
Ao observar a documentação acostada pela Administração Municipal, entendo que a contratação em separado
dos equipamentos também é justiﬁcada.
Conforme consta do Projeto Básico, na discriminação de
equipamentos e ferramentas utilizadas para a execução
do serviço de capina manual, por exemplo, consta:
“Os equipamentos utilizados constituem-se de veículo
adequado para o transporte do pessoal para o local da
capina, caminhão tipo caçamba para o transporte dos
resíduos provenientes da capina e retroescavadeira para
o carregamento dos resíduos sobre o caminhão”.
Ocorre que, como esclarecido pela Administração, no
exercício do serviço de capina manual, não há a necessidade de se utilizar, regularmente, a retroescavadeira, razão pela qual se optou, na composição do custo do serviço, pela exclusão do equipamento, contratando-se o
mesmo em item separado para, quando necessário, fazer uso do mesmo, já com o valor da hora/uso previamente estabelecido.
Em análise preliminar dos fatos, não vislumbro irregularidade, até porque, em tese, tal meio de contratação
deve possibilitar o alcance do melhor preço, já que há a
concentração da mesma nos itens que deverão ser regularmente utilizados, com o custeio esporádico de horas/

uso de equipamentos que não são comumente utilizados, exonerando a Administração de arcar com os valores correspondentes à disponibilidade dos mesmos por
tempo integral.

1. DELIBERAÇÃO:

Além disso, como comprovado no petitório protocolizado nesta Corte no dia 18/12/2018 (Protocolo n.º
18545/2018), o vínculo da Administração com a empresa que prestava o serviço objeto da licitação encerrou-se em 04/12/2018.

1.1. Não conhecer da representação, no que diz respeito à irregularidade pertinente à fraude no certame licitatório, por não estar acompanhada de indícios mínimos de prova;

Observada esta peculiaridade, entendo, ainda, que a
suspensão do certame e, por consequência, ainda que
temporariamente, da prestação dos serviços de limpeza pública, poderia conﬁgurar grave prejuízo aos munícipes, em especial neste período do ano, já que o Município de Piúma é reconhecidamente um destino procurado por inúmeros turista.
Caracteriza-se, portanto, o periculum in mora inverso, o
que também inviabiliza a concessão da tutela cautelar.
Por ﬁm, observo que a própria SecexEngenharia, em sua
manifestação, reconheceu que a ausência de contrato
vigente poderia conﬁgurar periculum in mora inverso,
mas tal informação e comprovação só foram apresentadas pelos responsáveis após a Manifestação Técnica n.º
01759/2018-4.
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 18 de dezembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
www.tce.es.gov.br

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

1.2. Conhecer da representação, no que diz respeito aos demais temas debatidos, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar
nº 621/2012;
1.3. Indeferir a medida cautelar pleiteada, uma vez que
ausentes os requisitos autorizativos e conﬁgurado o periculum in mora inverso;
1.4. Submeter o feito ao rito ordinário;
1.5. Cientiﬁcar a representante da presente decisão,
nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES.
1.6. Remeter os autos à área técnica para instrução
após as providências.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição/relatora) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 03415/2018-7
Processo: 09063/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: CSGP - Câmara Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: TIAGO DOS SANTOS
Representante: TIAGO ROCHA
REPRESENTAÇÃO – INDEFERIR CAUTELAR – ADOTAR O
RITO ORDINÁRIO – DAR CIÊNCIA – ENCAMINHAR À SEGEX
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, encaminhada pelo Sr. Tiago Rocha, vereador do município de
São Gabriel da Palha, alegando supostas irregularidades
no pagamento de diárias a vereadores e servidores da
Câmara Municipal de São Gabriel da Palha.
Relata o representante que as despesas com diárias teriam alcançado o valor de R$ 205.848,56, nos exercícios
de 2017 e 2018. Entende que os valores recebidos a título de diária estariam sendo incorporados aos subsídios dos vereadores e questiona ainda a documentação
usada pelos vereadores à título de prestação de contas
das diárias.
Acolhendo posicionamento técnico, por meio da Decisão Monocrática 01852/2018-5 determinei a notiﬁcação

do responsável, Sr. Tiago dos Santos, para que encaminhasse cópia integral dos processos de diárias.
Foi encaminhado o Documento Eletrônico n. 17 - Resposta de Comunicação 01123/2018-1 - pelo Presidente
em exercício da Câmara Municipal. Tal peça está acompanhada da documentação comprobatória exigida.

não foi considerada na presente análise a argumentação fundamentada na Lei Federal 8.429/92, constante
da peça inicial da representação, tendo em vista a natureza jurídica dos processos de controle externo que tramitam nos Tribunais de Contas, que não tratam de improbidade administrativa.

Encaminhados os autos à área técnica para instrução,
manifestou-se a SecexMeios por meio da Manifestação Técnica 01766/2018-4, propondo o seguinte encaminhamento:

Propõe a área técnica o conhecimento da presente representação, com a ressalva relativa à argumentação referente à Lei 8.429/92.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

O representante formula o pedido cautelar de indisponibilidade dos bens dos vereadores envolvidos, sob o argumento de que os possíveis beneﬁciados não teriam
patrimônio suﬁciente para o ressarcimento ao erário, se
procedente a denúncia.

Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – Nos termos do artigo 94, §1º, e art. 99, §2º da LC
621/12, o conhecimento da presente Representação,
somente no que não se refere à improbidade administrativa.
4.2 – Indeferir a medida cautelar, visto que não restou
demonstrado o risco de ineﬁcácia da decisão de mérito
a ser proferida por esta Corte;
4.3 – Determinar que os presentes autos caminhem sob
o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES.

PRESSUPOSTOS CAUTELARES

Pondera a área técnica que, tendo em vista que os supostos beneﬁciados foram eleitos para a legislatura que
termina em 2020, não se vislumbra a possibilidade de
risco à eﬁcácia da decisão de mérito a ser proferida por
esta Corte de Contas. Conclui pelo indeferimento da
cautelar requerida.
CONCLUSÃO

Vê-se que os requisitos de admissibilidade estão cumpridos, nos moldes previstos no artigo 94 c/c 99, parágrafo segundo, da Lei 621/2012.

Considerando que foram atendidos os requisitos de admissibilidade, quanto a legitimidade ativa, clareza, indício de prova e informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, acolho a posição da área técnica pelo CONHECIMENTO da Representação, na forma dos artigos 94 c/c 99, parágrafo segundo, da Lei Complementar n. 621/2012, com a ressalva relativa à fundamentação na Lei de Improbidade Administrativa.

Ressaltado na Manifestação Técnica 01766/2018-4 que

Acolho também a proposta de indeferimento da medi-

4.4 – Nos termos do art. 307, § 3º, do RITCEES a determinação de oitiva da parte para que se pronuncie.
É o relatório
ADMISSIBILIDADE

www.tce.es.gov.br
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da cautelar, por entender que não está presente o risco
de ineﬁcácia da decisão de mérito a ser proferida por esta Corte, conforme previsto no art. 376, inciso II do Regimento Interno.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição/relatora) e Marco Antonio da Silva.

Após a realização dos trabalhos e a oitiva preliminar do
Secretário Municipal de Educação, a equipe técnica elaborou o Relatório de Auditoria n. 40/2018, apurando os
seguintes indícios de irregularidade:

Pelo exposto, acompanhando integralmente a área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

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

A1 (Q1) - Ausência e/ou Inadequada Ampla Pesquisa de
Preço

Em 18 de dezembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO:
DECIDEM 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. CONHECER da Representação, nos termos do artigo
94, § 1º, e art. 99, § 2º, da LC 621/12, somente no que
não se refere à improbidade administrativa;
1.2. INDEFERIR a medida cautelar, visto que não restou
demonstrado o risco de ineﬁcácia da decisão de mérito
a ser proferida por esta Corte;
1.3. DETERMINAR que os presentes autos caminhem
sob o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos
constantes do artigo 306 do RITCEES;

Decisão 03519/2018-8
Processo: 07470/2018-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: JEFSON TAYLOR, PEDRO JADIR BONNA,
LIMPISERVICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CARLOS JOSE NICOLAC ZANON, REGINALDO PINTO FERRARI,
ROSE MARCIA OHENES
AUDITORIA – PREFEITURA DE JAGUARÉ – NÃO CONVERTER – CITAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

1.4. DAR CIÊNCIA ao Representante;

RELATÓRIO

1.5. Encaminhar o feito à SEGEX para os impulsos seguintes.

Trata-se de AUDITORIA realizada na PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, para apurar a legalidade e a economicidade da celebração e a regularidade da execução do
Contrato n. 4/2018, ﬁrmado com a empresa LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA, tendo por objeto a prestação de
serviços de Monitor Escolar, Motorista para Transporte
Escolar e Auxiliar de Secretaria Escolar.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

www.tce.es.gov.br

Responsáveis: CARLOS JOSÉ NICOLAC ZANON
JEFSON TAYLOR
REGINALDO PINTO FERRARI
PEDRO JADIR BONNA

A2 (Q2) - Liquidação irregular/ de despesa
Responsáveis: ROSE MÁRCIA OHENES
LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA

A3 (Q2) - Deposito Intempestivo/irregular da Caução de
Garantia
Responsáveis: CARLOS JOSÉ NICOLAC ZANON
ROSE MÁRCIA OHENES
LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA

A4 (Q2) - Os funcionários contratados não preenchem
os requisitos previstos no Edital
Responsáveis: ROSE MÁRCIA OHENES
LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA

A5 (Q2) - Contratação de Pessoal com Previsão no Cargo
na Estrutura Administrativa (Ausência de Concurso Público)
Responsável:

CARLOS JOSÉ NICOLAC ZANON

O Relatório de Auditoria n. 40/2018 propôs a citação
dos responsáveis.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Inicial n. 711/2018 sugeriu a conversão do feito em Tomada de Contas Especial, bem como a citação dos responsáveis, para recolher o débito de 8.896,3454 VRTE e/ou apresentar justiﬁcativas, no caso do tópico A2, e apenas para apresentar
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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justiﬁcativas, no caso dos itens A1, A3, A4 e A5.

4. Especiﬁcação do quórum:

É o Relatório. Passo a fundamentar.

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

Considerando que as justiﬁcativas a serem apresentadas
poderão elidir a supostas irregularidades, divirjo da área
técnica e deixo de converter o feito em Tomada de Contas, nesse momento processual.
Exceto por esta divergência, acompanho integralmente
os termos da Instrução Técnica Inicial n. 711/2018.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 56, incisos II e III,
e 58 da Lei Orgânica, acompanhando, em parte, a área
técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição/relatora).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 03413/2018-8

Em 14 de dezembro de 2017.

Processo: 07868/2018-2

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria

Conselheira Substituta

UG: PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

1. DELIBERAÇÃO

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:

Interessado: ERNANDES VASSOLER MOZER, MAURICIO
RODRIGUES WISKOW, JOCELINO MONTI COLE, GIORDANO TUAO LORENCINI

1.1. NÃO CONVERTER os autos em Tomada de Contas
Especial, nesse momento;

FISCALIZAÇÃO AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2018 – NOTIFICAR – DETERMINAÇÕES

1.2. CITAR os responsáveis, no prazo de 30 (trinta)
dias, para recolher o débito imputado e/ou apresentar justiﬁcativas, na forma da Instrução Técnica Inicial
n. 711/2018, cuja cópia deverá ser encaminhada junto
aos Termos de Citação, em conjunto com o Relatório de
Auditoria n. 40/2018.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.

Responsável: THIAGO FIORIO LONGUI

1 Relatório

tiva, física e organizacional da administração tributária
municipal, identiﬁcando deﬁciências e vulnerabilidades
que podem ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES.
A Secex Municípios elaborou o Relatório de Auditoria
51/2018, no qual veriﬁcou que o Município de Rio Novo do Sul apresentou maiores índices de risco no quesito Procedimentos de Fiscalização. Nos demais quesitos
avaliados, os riscos existentes foram considerados moderados. São eles: Legislação, Infraestrutura de Sistema,
Recursos Humanos, Cadastro Imobiliário, Cobrança, entre outros. Além disso, área técnica, deﬁciências que geraram os seguintes achados de auditoria:
Legislação tributária não disponibilizada adequadamente para consulta.
Normatização municipal do ISS incompatível com a Lei
Complementar Federal 116/2003.
Cargos da Administração Tributária desprovidos de atribuições legais expressas.
Ausência de regulamentação da administração tributária.
Não priorização de recursos à administração tributária.
Cadastro Imobiliário não Fidedigno.
Irregularidades nos procedimentos ﬁscalizatórios de
maximização da arrecadação.

Versam os autos sobre o resultado de auditoria no tocante à temática Receitas Públicas realizada na Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, relativo ao Plano de
Fiscalização, exercício de 2018.

Irregularidades no Arbitramento do ITBI.

O objetivo da auditoria foi analisar a estrutura legisla-

Ausência de cobrança judicial do crédito tributário.

www.tce.es.gov.br

Cobrança administrativa insuﬁciente para realizar a efetiva arrecadação.
Parcelamento em desacordo com as normas gerais.
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Inconsistência no registro contábil dos créditos tributários.
Tais achados de auditoria foram reunidos na Instrução
Técnica Inicial 708/2018, a qual sugeriu a notiﬁcação
dos gestores para ciência, bem como a notiﬁcação do
Prefeito Municipal, senhor Thiago Fiorio Longui, para
cumprimento das determinações relacionadas na própria ITI, e, ainda, conferir caráter sigiloso aos anexos 8,
9, 11 e 12 dos autos do Relatório de Auditoria 51/2018,
haja vista a presença de informações ﬁscais de contribuintes do município, dando-se prioridade à apreciação
dos presentes autos, na forma do artigo 5º da Resolução
TCEES nº 298/2016.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica Inicial 708/2018 veriﬁcou deﬁciências que ensejam a adoção de medidas para solução
dos problemas pela atual Administração. Nesse sentido, propõe a realização de um Plano de Ação, no modelo exempliﬁcativo previsto no Apêndice 1 do Relatório 14/2018, para avaliação e futuro monitoramento por
parte deste Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da Resolução TC 261/2013,
que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
Tal Plano de Ação deve atender, ainda, aos seguintes requisitos:
a) O Plano de Ação deve ser encaminhado no formato
previsto na IN TCEES nº 35/2015, incisos I e II, art. 3º
(CD-Rom; formato de planilha eletrônica ou documento de texto), constando naqueles enviados em papel a
assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como dos responsáveis detêm a atribuição le-

gal pelas medidas ali consignadas;
b) O detalhamento das ações deve ser suﬁciente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento
no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por
cada setor especializado dentro da estrutura da administração municipal –, uma vez que deve ser garantida a
estrutura necessária a sua implementação;

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. NOTIFICAR as autoridades indicadas abaixo, PARA
QUE TOMEM CIÊNCIA dos indicativos e das proposições
suscitadas pela Equipe de Auditoria detalhadas no Relatório de Auditoria 14/2018 e seus apêndices:

c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na lei
municipal de estrutura administrativa vigente, visando
à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de
auditoria.

Thiago Fiorio Longui - Prefeito Municipal

Ratiﬁco o opinamento técnico pela notiﬁcação aos gestores para ciência das inconsistências apontadas, pela
determinação ao atual gestor para que elabore e implemente Plano de Ação nos moldes explicitados na Instrução Técnica Inicial 708/2018 e ainda quanto à concessão de caráter sigiloso aos anexos 8, 9, 11, e 12 dos autos, haja vista tratar-se de informações ﬁscais de contribuintes do município auditado, contidas na documentação de suporte as evidências dos achados de auditoria.

1.2. NOTIFICAR o Prefeito de Divino São Lourenço, senhor Thiago Fiorio Longui, nos termos do artigo 8º da
Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358,
inciso III, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III,
da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90
(noventa) dias, cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas, com base no artigo 7º, da Resolução TC nº
298/2016 e nos critérios legais referentes a cada achado
de auditoria exposto no item 2 do Relatório de Auditoria
14/2018, em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF,
alertando-o de que o não atendimento injustiﬁcado o
sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013:

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
www.tce.es.gov.br

Giordano Tuão Lorencini - Secretário Municipal de Finanças
Maurício Rodrigues Wiskow – Controlador Municipal
Ernandes Vasouler Mozer - Procurador Geral
Jocelino Monti Cole - Presidente da Câmara Municipal;

1.2.1 Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas identiﬁcados pela presente auditoria
em um Plano de Ação, no modelo exempliﬁcativo previsto no Apêndice 1 do Relatório 51/2018, para avaliaTerça-feira, 22 de janeiro de 2019
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ção e futuro monitoramento por parte deste Tribunal
nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016
e 194 da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal, da seguinte forma:

- Acompanham esta decisão, integrando-a, cópia do
Relatório de Auditoria 51/2018 e do Apêndice 1, que
se encontra na ﬁnal do relatório, as quais deverão ser
encaminhadas por meio digital aos responsáveis.

1.2.1.1 O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os suportes, papel e digital, nos termos estabelecidos na IN TCEES nº 35/2015, incisos I e II, art. 3º, (CD-Rom; formato de planilha eletrônica ou documento de
texto), constando naqueles enviados em papel a assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem
como dos responsáveis que detêm a atribuição legal pelas medidas ali consignadas;

2. Unânime.

1.2.1.2 O detalhamento das ações deve ser suﬁciente
para que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por cada setor especializado dentro da estrutura da
administração municipal –, uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária a sua implementação;
1.2.1.3 O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as competências previstas na
lei municipal de estrutura administrativa vigente, visando à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório
de auditoria.
1.3. CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos anexos 7, 8, 9,
11, 13 e 16 dos autos, haja vista tratar-se de informações ﬁscais de contribuintes do município auditado,
contidas na documentação de suporte as evidências dos
achados de auditoria;
1.4. DAR PRIORIDADE à apreciação destes autos, na
forma do Art. 5º da Resolução nº 298/2016;

3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 03416/2018-1
Processo: 02495/2018-1
Classiﬁcação: Edital de Concurso

TONIO DA SILVA:
Trata-se de Ofício OF.GEREH nº 30/2018, encaminhado
pela Gerência de Recursos Humanos do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST, solicitando autorização para retiﬁcar a remessa: “Concurso Homologado” que foi concluída no Sistema Cidades – Atos de Pessoal, em razão
de não estar conseguindo enviar a 3ª remessa “Estrutura Atualização Concurso”, face a interpretação equivocada dos dados enviados “Concurso.xml”.
A área técnica, através do NRP – Núcleo de Controle Externo de Registro de Atos de Pessoal, nos termos
do Despacho 39.586/2018-3, opinou no sentido de que
seja determinado o arquivamento dos presentes autos,
bem como pela expedição de notiﬁcação ao jurisdicionado, sugerindo à autorização do reenvio das informações, desde a primeira remessa (Edital_Concurso), gerando um novo processo.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do
Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do Despacho 47.208/2018-2, em consonância com
a área técnica, pugnou pelo prosseguimento do feito.

UG: PRODEST - Instituto de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado do Espírito Santo

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 artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

Relator: Marco Antônio da Silva

É o sucinto relatório.

Interessado: MARISA DE SOUZA OLIVEIRA CARNEIRO

VOTO

ATOS SUJEITOS A REGISTRO – EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO – NOTIFICAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

Trata-se de solicitação da Gerência de Recursos Humanos da PRODEST através do Of. GEREH nº 30/2018, de
autorização para retiﬁcar a remessa: “Concurso Homologado”, concluída no Sistema Cidades – Atos de Pesso-

Exercício: 2014

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO AN-

www.tce.es.gov.br
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al, passível de prévia análise e posterior apreciação, em
razão da documentação de suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Do exame da documentação encaminhada, veriﬁco que
a área técnica opinou no sentido de que seja determinado o arquivamento dos presentes autos, bem como pela expedição de notiﬁcação ao jurisdicionado, sugerindo à autorização do reenvio das informações, desde a
primeira remessa (Edital_Concurso), gerando um novo
processo, sendo acompanhada pelo Parquet de Contas.
Assim, transcreve-se os termos
39.586/2018-3 do NRP, verbis:

do

Despacho

[...]
O motivo do pedido é que o jurisdicionado não está conseguindo enviar a terceira remessa “Estrutura Atualização Concurso”, pois houve interpretação equivocada
dos dados enviados na remessa “Concurso.xml”.
Em situação anterior semelhante (Processo 7780/2017),
em que o sistema ﬁcou impossibilitado de receber novas remessas, foi igualmente solicitado, pelo jurisdicionado, o reenvio de remessa, o que demandaria intervenção no “Sistema CidadES – módulo Registro de Atos
de Pessoal”.
Naquele caso, este Núcleo de Registro de Atos de Pessoal - NRP, inicialmente, sugeriu ao Exmo. Relator do processo, o envio à STI para o posicionamento pela equipe
responsável, tendo em vista que a intervenção no sistema demandaria uma solução de ordem técnica, com o
conhecimento daquele setor, para que então houvesse
a possibilidade de retiﬁcação da remessa já realizada.
Houve o seguinte posicionamento pela STI:

A equipe da STI que mantém do sistema CidadES juntamente com a equipe do NRP que suporta o módulo de
Registro de Atos de Pessoal decidiram que a melhor solução para o problema apresentado é o reenvio da remessa Edital com uma nova identiﬁcação para o concurso. Sendo assim, não é necessária nenhuma intervenção
técnica no sistema. Logo, encaminho o processo ao NRP
para o acompanhamento da nova remessa e tome as
providências necessárias no processo 7780/2018-2.
Portanto, não se apresenta adequada uma intervenção
no sistema toda vez em que o sistema CidadES se torne
inabilitado de receber uma nova informação a respeito
do concurso público e de suas nomeações, ocasionado
pela forma incompleta, equivocada ou inapropriada como alguma informação foi declarada pelo jurisdicionado, em remessa anterior.
O reenvio apenas de remessa anterior, já concluída no
sistema, também não é a solução adequada, se consideramos que não há previsão para tanto na IN 38/2016.
Ademais, esta ação seria análoga à supressão de documentos já componentes de autos de processo.
Entendemos que a melhor providência é, então, o arquivamento do presente processo com o reenvio de todas as remessas em novo processo.
Sugerimos, deste modo, ao Exmo. Sr. Relator, que:
1) Determine o arquivamento deste Processo TC
2495/2018, nos termos do art.330, III do Regimento Interno do TCE/ES;
2) Determine notiﬁcação, em resposta, ao jurisdicionado, autorizando o reenvio das informações, desde a
primeira remessa (Edital_Concurso), gerando um novo
processo. – g.n.
www.tce.es.gov.br

Desse modo, entendo que assiste razão à área técnica e
ao Parquet de Contas, que opinaram pelo arquivamento
dos presentes autos, bem como pela notiﬁcação do jurisdicionado, sugerindo à autorização do reenvio das informações, desde a primeira remessa (Edital_Concurso),
gerando um novo processo.
2. DO DISPOSITIVO:
Pelo 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 Decisão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DELBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, por:
1.1. NOTIFICAR, nos termos do artigo 358, III e 359 do
Regimento Interno do TCEES, Resolução TC 261/2013,
em resposta ao Ofício “OF. GEREH Nº 30/2018”, a Gerente de Recursos Humanos do Instituto de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo
– PRODEST, a Sra. Marisa de Souza Oliveira Carneiro, ou
quem vier a sucedê-la, no sentido de que foi autorizado,
o reenvio de todas as informações, desde a primeira remessa (Edital_Concurso), a ﬁm de que seja gerado um
novo processo, relativo ao respectivo edital;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do art.
330, III do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019

24

ATOS DA 1a CÂMARA

3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ATOS DE GESTÃO –
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – EXERCÍCIO DE 2016 – COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA.

to encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

4. Especiﬁcação do quórum:

VOTO DO RELATOR

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. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator).

1 RELATÓRIO

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 3042/2018, complementada pelo Parecer do Ministério Público de Contas
4768/2018 abaixo transcritos:

2. Unânime.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 03412/2018-3
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas ﬁguras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processo: 05208/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CIM POLINORTE - Consórcio Público da Região Polinorte
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARCELO DE SOUZA COELHO, EDUARDO
MAROZZI ZANOTTI
Procuradores: KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB: 19807ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260ES), CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES),
FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Marcelo de Souza Coelho.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1140/2017
e a Instrução Técnica Inicial 1644/2017, com sugestão
de citação do senhor Marcelo de Souza Coelho para
apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na
Decisão Monocrática 002/2018.
Devidamente citado, o responsável anexou aos autos
suas razões de defesa (Defesa/Justiﬁcativa 870/2018 e
peças complementares).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, onde elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3042/2018 opinando pela irregularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, trazendo outras considerações e
incluindo a cominação de multa (Parecer do Ministério
Público de Contas 4768/2018).
É o relatório.

Instrução Técnica Conclusiva 3042/2018
“[...]
2- ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 00195/2018-2
2.1 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e
aqueles registrados na contabilidade. (ITEM 3.2.1 DO
RTC 01140/2017-5).
Base legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República.
De acordo com o item 3.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 01140/2017-5,
No que tange às contribuições previdenciárias do
RGPS (parte patronal), veriﬁca-se, das tabelas acima,
que os valores liquidados e pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram
173,99% e 173,99%, respectivamente, dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justiﬁcativas, para ﬁns de análise das contas. [...]”

2 FUNDAMENTAÇÃO

Vale aqui trazer a tabela 04 de Contribuições Previdenciárias patronais inserta no Relatório Técnico 1140/2017:

Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o fei-

Tabela 04: Contribuições Previdenciárias – Unidade Ges-

www.tce.es.gov.br
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tora Em R$ 1,00
Regime Empenhade Prevido
dência
(A)

Liquidado
(B)

Pago
(C)

Folha de
Pgto
(D)

% Re%
gistraPago
do
(C/
(B/
D*100)
D*100)
-

Regime Próprio
de Previdência
Social
R e g i m e 107.352,67 107.352,67 107.352,67 61.700,00 173,99
Geral de
Previdência
Social
Totais
107.352,67 107.352,67 107.352,67 61.700,00 173,99

173,99

173,99

Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justiﬁcativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
APRESENTADAS

gamento, assim permanecem válidos os dados calculados a partir da folha de pagamento encaminhada no RTC
01140/2017-5.

Quadro 2:

2.2 Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio.
(ITEM 3.5.3.1 DO RTC 01140/2017-5).

[FIGURA]

“[...]

JUSTIFICATIVAS
09068/2018-9)

Liquidações das contribuições patronais são feitas sobre
02 bases de cálculos a saber; (a) remunerações do pessoal em regime de CLT e (b) autônomos, conforme discriminado no Quadro 2 abaixo e nos relatórios de liquidações em anexo:

(PROTOCOLO

Dessa forma, não merece prosperar a suposta irregularidade aqui retratada, tendo em vista o seu saneamento
total pelas informações ora prestadas, de forma que não
constitui fato apto a provocar a desaprovação da Prestação de Contas Anual apresentada.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa relata que a rubrica que evidencia as Contribuições Patronais no BALEXO registra despesas de outras contas além das contribuições previdenciárias, entre elas FGTS, PIS S/FL PAGTO.

Portanto, diante do exposto, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.

Base legal: Cláusula 3ª, II, “g” dos respectivos Contratos
de Rateio; art. 8º, § 3º e art. 10 § único da Lei 11.107/05.
De acordo com o item 3.5.3.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 01140/2017-5,
Conforme observado na Tabela 09, os valores repassados ao CIM POLINORTE/ES não corresponderam aos
contratos de rateio, ﬁcando aquém, quanto aos municípios de João Neiva, Santa Leopoldina e Santa Tereza,
conforme demonstrado a seguir:

Assim, segundo a defesa, o valor registrado no BALEXO
de R$ 107.352,67 representa o total dos seguintes valores: FGTS (R$ 27.258,91), PIS (R$ 2.362,25), INSS Patronal - Folha de pagamento autônomos (R$ 14.681,60) e
INSS Patronal (R$ 63.647,48), com isso, o valor das contribuições seria R$ 77.329,08 (INSS Patronal - Folha de
pagamento autônomos + INSS Patronal), conforme os
quadros ilustrados pela defesa.

Tabela 10: Despesa executada pelos entes versus contratada Em R$ 1,00
Ente
Contrato
Despesa Executada
Contratade Rateio Empenha- Liquidada
do e Não
Paga
pago
da
João Neiva 495.020,00 495.020,00 495.020,00 424.950,73 70.069,27
Santa Leo- 225.000,00 225.000,00 196.875,00 196.875,00 28.125,00
poldina
Santa Te- 187.445,56 187.445,56 187.445,56 168.471,72 18.973,84
reza
Totais
907.465,56 907.465,56 879.340,56 790.297,45 117.168,11
Fonte: Processo 5208/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 – BALEXO dos entes consorciados e contratos de rateio do exercício de 2016.

O não repasse dos valores contratados representa descumprimento das obrigações operacionais e ﬁnanceiras assumidas pelo ente consorciado junto ao CIM POLINORTE/ES, conforme estabelecido na Cláusula 3ª, § 2º
dos respectivos Contratos de Rateio.

Quadro 1:

Com isso, se compararmos o valor informado pela defesa no montante de R$ 77.329,08 (INSS Patronal - Folha
de pagamento autônomos + INSS Patronal) com o valor
apurado no RTC de R$ 61.700,00 (folha de pagamento)
tem-se pagamentos 25,33% superior ao da folha de pagamento encaminhada.

[FIGURA]

Vale ressaltar, que a defesa não enviou nova folha de pa-

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Consoante alegações do renomado Auditor, a rubrica
que evidencia as “Contribuições Patronais” registra as
despesas outras contas além das contribuições previdenciárias, a saber; FGTS, PIS S/ FL PAGTO.
Destarte, o valor de R$ 107.352,67, evidenciado na “Tabela 04”, conforme demonstrado através da tabela abaixo (Quadro 1) de forma segregada e dos anexos extraídos da contabilidade, não se refere exclusivamente às
despesas liquidadas à título de “Contribuição Previdenciária”, abrangendo outros encargos sociais. Veja-se:

www.tce.es.gov.br
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LINORTE/ES para justiﬁcar-se, trazendo aos autos as medidas tomadas em face do não cumprimento do contrato de rateio, acompanhadas de documentação de suporte.
JUSTIFICATIVAS
09068/2018-9)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Nesse tópico, sustenta o Auditor prolator do relatório a
existência de inconformidade entre os valores previstos
no contrato de rateio do exercício de 2016 e os valores
efetivamente repassados pelos Municípios de João Neiva, Santa Leopoldina e Santa Teresa.
Após análises apuradas das diferenças apontadas através da Tabela 10: “Despesa executada pelos entes versus contratada” e seguinte, a ﬂs. 13, do Relatório em
epígrafe, conforme já demonstrado nas notas explicativas à ﬂ. 08 do BALORCN, os valores constam registrados
no contas a receber do CIM Polinorte, com comprovados recebimentos no ano de 2017, conforme constam
nos extratos bancários em anexo.
Cumpre ressaltar, no entanto, que, ao contrário do demonstrado no relatório da Auditoria, à ﬂ. 13, o valor contratado e não pago no ano de 2016 pelo município de
Santa Teresa, recebido em 2017, totalizou R$ 37.721,49
e não R$ 18.973,84, conforme demonstrado abaixo.
Destarte, expomos os argumentos a seguir abordando
as divergências apontadas por ente consorciado, observado os Ajustes de Arrecadação entre entes consorciados apresentados no Quadro 01, alhures:
2.1) Nota explicativa apresentada anexa ao BALORC:
[FIGURA]

No que diz respeito ao ente consorciado João Neiva,
conforme demonstrado nas notas explicativas ao ﬁnal
do Balanço Orçamentário que integra a PCA 2016, a diferença apontada no valor de R$ 70.069,27 foi repassada pelo Município de João Neiva nas datas apresentadas
no “Quadro 3” abaixo. Sendo assim, o valor do contrato
de rateio celebrado pelo ente consorciado foi repassado
integramente nos termos da lei 11.107/2005:
Quadro 3:
[FIGURA]
[FIGURA]
Quanto ao ente Santa Leopoldina, como demonstrado
nas notas explicativas ao ﬁnal do Balanço Orçamentário que integra a PCA 2016 e que novamente segue em
anexo, a diferença apontada, no valor de R$ 28.125,00,
foi repassada pelo Município de Santa Leopoldina em
24/02/2017 (extrato bancário anexo). Sendo assim, o
valor do contrato de rateio celebrado pelo ente consorciado foi repassado integramente nos termos da lei
11.107/2005, no que diz respeito a esse Município.
Por ﬁm, no que tange ao ente Santa Teresa, conforme
demonstrado no quadro integrante das notas explicativas ao ﬁnal do Balanço Orçamentário que integra a PCA
2016 e que novamente segue em anexo, a diferença
apontada no valor de R$ 18.973,84 diverge do valor (R$
37.721,49) apurado e apresentado nas notas explicativas anexas ao BALORCN. O valor de R$ 37.721,49 apurado pelo CIM Polinorte, foi repassada pelo Município
de Santa Teresa nas datas apresentadas no “Quadro 4”
abaixo.
Sendo assim, o valor do contrato de rateio celebrado pelo ente consorciado foi repassado integramente nos terwww.tce.es.gov.br

mos da lei 11.107/2005.
Quadro 4:
[FIGURA]
[FIGURA]
[FIGURA]
Com isso, resta insoﬁsmavelmente demonstrado que o
contrato de rateio foi devidamente levado a efeito de
forma integral, de sorte que a suposta irregularidade
aqui ventilada deve ser afastada de plano por este Tribunal de Contas.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme a defesa, a diferença a menor entre os valores repassados e os estabelecidos nos contratas de rateio foram pagos no exercício seguinte (2017), conforme
constam nos extratos bancários em anexo. Relata também, que estas informações estão demonstradas em
notas explicativas do BALORCN de 2016, em contas a receber do CIM Polinorte, com comprovados recebimentos no ano de 2017.
De fato, constatou-se nas notas explicativas no arquivo
BALORCN de 2016 informações sobre valores a receber
referente aos contratos de rateio, no entanto, não foi
encaminhado documentação para comprovar se os pagamentos ocorreram no exercício seguinte, inclusive, a
defesa alega ter enviado em anexo extratos bancários,
mas não consta nos autos os extratos mencionados.
Portanto, diante do exposto, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
2.3 Não conformidade entre os valores pagos pelos
entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público. (ITEM 3.5.4.1 DO RTC
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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01140/2017-5).

explicativas no Balanço Orçamentário.

09068/2018-9)

Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.

De fato, constatou-se o registro em notas explicativas no
arquivo BALORCN de 2016, no entanto, não foi encaminhado documentação para comprovar se os pagamentos eram referentes ao exercício anterior, inclusive, a defesa alega ter enviado em anexo extratos bancários, mas
não consta nos autos os extratos mencionados, assim,
como relatado no item anterior.

Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:

De acordo com o item 3.5.4.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 01140/2017-5,
De acordo com a Tabela 12 acima o consórcio CIM Polinorte registrou em sua contabilidade receitas arrecadadas em montante de R$ 8.487.471,46, enquanto os
registros contábeis dos municípios integrantes registraram despesas pagas em montante de R$ 7.966.714,41,
divergente em R$ 520.757,05.
Sugere-se assim a citação do gestor responsável para
que apresente justiﬁcativas e documentação complementar que entender pertinentes.
JUSTIFICATIVAS
09068/2018-9)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:
[FIGURA]
[FIGURA]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme a defesa, as divergências entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados
como recebidos pelo consórcio público referem-se às
arrecadações dos saldos credores dos respectivos municípios em 31/12/2015, que foram efetivamente recebidos em janeiro e fevereiro de 2016, conforme extratos em anexo.
Com o objetivo de fundamentar esta alegação, a defesa
elaborou um quadro para demonstrar os montantes arrecadados em 2016 pertencentes ao exercício de 2015,
também destacou que o fato foi mencionado em notas

Portanto, diante do exposto, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
2.4 Ausência de ampla divulgação dos documentos e
demonstrativos do consórcio em meio eletrônico de
acesso público. (ITEM 3.6.1 DO RTC 01140/2017-5).
Base legal: Artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/12 e Lei
Complementar 101/2000.
De acordo com o item 3.6.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 01140/2017-5,
Vale mencionar, em princípio, que os sistemas de informação que este TCEES disponibiliza para o exercício da
ﬁscalização, notadamente o LRFWEB e o Cidades-Web,
não estão preparados para receber prestações de contas de consórcios públicos.
Destarte, para veriﬁcar se o CIM POLINORTE cumpriu
com as formalidades acima expostas foi realizada pesquisa junto ao sistema global de redes de computadores interligadas (internet) tendo sido localizado o sítio
eletrônico http://www.consorciopolinorte.com.br/, em
que se veriﬁcou a ausência de grande parte dos documentos e demonstrativos regularmente previstos, entre
eles o próprio orçamento, o contrato de rateio e os demonstrativos contábeis.
JUSTIFICATIVAS

APRESENTADAS
www.tce.es.gov.br

(PROTOCOLO

[FIGURAS]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme consta das justiﬁcativas transcritas, foram disponibilizados para consulta, no endereço eletrônico http://www.consorciopolinorte.com.br, os documentos
indicados nos incisos I, II, III e IV do art. 15 da Portaria
STN 72/12, organizados nas abas “suprimentos”, “Materiais e Bens”, “Orçamento”, “Receitas”, “Despesas”,
“Pessoal” e “Relatórios Legais”.
Contudo, quando se analisa cada exercício, isoladamente, veriﬁca-se que não foi dada publicidade à documentação na sua totalidade:
Embora o CIM POLINORTE não tenha atendimento completamente ao estabelecido pela Portaria STN 72/12, há
que se ponderar quanto aos avanços obtidos nesse sentido.
Portanto, diante do exposto, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Marcelo de Souza Coelho.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento das seguintes irregularidades:
2.1 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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aqueles registrados na contabilidade. (ITEM 3.2.1 DO
RTC 01140/2017-5);
2.2 Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio.
(ITEM 3.5.3.1 DO RTC 01140/2017-5);
2.3 Não conformidade entre os valores pagos pelos
entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público. (ITEM 3.5.4.1 DO RTC
01140/2017-5);

Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, informando as providências
tomadas e os ajustes realizados no tocante aos itens 2.2
e 2.3 desta instrução;

to, referente ao exercício 2013, proferiu o Acórdão TC870/2017, imputou multa ao gestor, por vislumbrar, tal
como no caso analisado, grave violação à norma, verbis:

Adote medidas, no que tange à divulgação de acesso
ao público dos documentos e demonstrativos, para dar
completo atendimento às exigências da Portaria STN
274/2016, que revogou a Portaria STN 72/2012.

PROCESSO -TC-2497/2014

Vitória – E.S., 03 de agosto de 2018.

2.4 Ausência de ampla divulgação dos documentos e
demonstrativos do consórcio em meio eletrônico de
acesso público. (ITEM 3.6.1 DO RTC 01140/2017-5).

[...]”

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR as contas do
Sr. Marcelo de Souza Coelho no exercício da função de
ordenador de despesas do Consórcio Público da Região
Polinorte – CIM POLINORTE, no exercício de 2016, na
forma do artigo 84, inciso III, alínea d, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção das irregularidades 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 desta instrução.

Salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC 3042/2018-3 para manutenção
dos apontamentos de irregularidades acima descritos,
acerca dos quais, embora sem esgotá-los, tecem-se apenas argumentos adicionais neste parecer, conforme segue.

Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas do Consórcio Público da Região
Polinorte – CIM POLINORTE, ou a quem lhe vier a substituir, para que adote:
Efetue ajustes necessários entre as informações constantes da folha de pagamentos do exercício de 2016 e
a contabilidade, se constatado recolhimentos a maior,
providencie a compensação junto ao órgão previdenciário (INSS), assim como, o envio de forma completa e detalhada, nas futuras prestação de contas, o arquivo da folha de pagamento – FOLRGPS;

Parecer do Ministério Público de Contas 4768/2018
“[...]

1. Observa-se que a irregularidade apontada no item
3.2.1 do RT – 1140/2017-5 (Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na
folha de pagamento e aqueles registrados na contabilidade) foi mantida pela Unidade Técnica, uma vez que
após as justiﬁcativas apresentadas permaneceu infundada, pois ﬁcou demonstrado pagamento em montante superior ao devido ao INSS (25,33% superior ao da
folha de pagamento encaminhada), revelando falta de
zelo com os valores que estavam sob administração do
gestor.
Ressalta-se que a egrégia Segunda Câmara desse Tribunal de Contas, no julgamento da Prestação de Contas do
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Sanwww.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-870/2017 – SEGUNDA CÂMARA
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013
– 1) IRREGULAR – 2) MULTA – 3) DETERMINAÇÕES – 4)
DAR CIÊNCIA – 5) ARQUIVAR.
[...]
Diante disso, procedi com a análise dos documentos
apresentados pelo atual Diretor Geral do IPEM-ES, todavia, não foram capazes de sanear por completo as irregularidades apontadas, o que me leva a acolher o opinamento da área técnica, tomando suas ponderações como fundamento desta decisão, em relação apenas as seguintes irregularidades:
· Liquidação a maior de despesas de contribuição previdenciária patronal para RGPS (INSS), em relação aos
valores informados no resumo da folha de pagamento,
no montante de R$ 21.673,62.
· Consignação a maior de despesas de contribuição
previdenciária retida dos servidores do RGPS (INSS),
em relação aos valores informados no resumo da folha
de pagamento, no montante de R$ 22.969,92.
· Pagamento a maior para RGPS (INSS) de contribuição
previdenciária patronal, em relação aos valores informados no resumo da folha de pagamento, no montante de R$ 21.673,62.
· Recolhimento a maior para RGPS (INSS) de contribuição previdenciária retida dos servidores, em relação
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aos valores informados no resumo da folha de pagamento, no montante de R$ 17.171,28.
[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2497/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze de julho de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr.
Willian Luiz de Abreu;
2. Aplicar multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr.
Willian Luiz de Abreu, com base no artigo 135, inciso I,
da Lei Orgânica, c/c o artigo 389, inciso I, do Regimento
Interno desta Corte de Contas;
3. Encaminhar ao atual gestor, as seguintes determinações que deverão ser objeto de
monitoramento por esta Corte:
3.1 Que realize a conciliação das contribuições previdenciárias retidas do servidor ou devidas a titulo patronal com os registros contábeis;
3.2 Que saneie as divergências existentes entre inventario de bens imóveis e registros contábeis;
4. Dar ciência ao interessado;
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado
2. Restou apurado ainda pela Unidade Técnica no item
3.5.3.1[1] do RT 1140/2017-5 que os consorciados não

repassaram integralmente os valores assumidos no contrato de rateio, infringindo-se a clausula terceira, item II,
letra “g”, do contrato de rateio.

Nas palavras do renomado administrativista José dos
Santos Carvalho Filho[3] também ﬁca claro o papel do
princípio da publicidade na administração pública:

A Lei Federal 11.107/2005 que institui as diretrizes dos
contratos de consórcios públicos estabelece em seu art.
8º que os entes consorciados apenas entregarão recursos ao consórcio público por meio de contrato de rateio
e, em caso de inadimplemento, determina como consequência, que o ente consorciado poderá ser este excluído do consórcio público.

Indica que os atos da Administração devem merecer a
mais ampla divulgação possível entre os administrados,
e isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da
conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e os graus de eﬁciência de que se revestem. É para observar esse princípio que os atos administrativos são publicados em órgãos de imprensa ou aﬁxados em determinado local das
repartições administrativas, ou, ainda, mais modernamente, divulgados por outros mecanismos integrantes
da tecnologia da informação, como é o caso da Internet.

Assim o não cumprimento do contrato de rateio, além
de ensejar irregularidade para aos municípios consorciados, macula também as contas sub examine, em razão de grave omissão do gestor responsável no dever de
zelar pela efetiva arrecadação de todos os recursos comprometidos pelos entes consorciados, indispensáveis ao
equilíbrio das ﬁnanças do consórcio.
3. Lado outro, quanto à irregularidade elencada no item
3.6.1 do RT – 1140/2017-5 (Ausência de ampla divulgação dos documentos e demonstrativos do consórcio em meio eletrônico de acesso público) veriﬁca-se
desrespeito ao princípio da publicidade. Destaca-se, em
princípio, a relevância da absoluta transparência nos
atos praticados pela Administração Pública, pois o agente exerce função pública, portanto, um munus publico,
exigindo-se o dever de publicidade.
Esclarece Pedro Lenza[2], ao transcorrer sobre a publicidade dos atos do poder público, que:
O princípio da publicidade é ínsito ao Estado democrático de direito e está intimamente ligado à perspectiva
de transparência, dever da Administração Pública, direito da sociedade.
www.tce.es.gov.br

A Lei de Acesso à Informação - 12.527/2011 - contemplou a transparência ativa, uma vez que as informações
devem ser prestadas de ofício pela administração, e a
transparência passiva, pois qualquer interessado também pode formular sua postulação ao órgão que detém determinada informação. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região[4] em sua coletânea de jurisprudência,
traz vasto conceito do princípio da publicidade, conforme abaixo transcrito:
A PUBLICIDADE DOS ATOS E DECISÕES ADMINISTRATIVOS
[...]
Toda pessoa, todo cidadão tem direito a informar-se
e, portanto, saber as coisas que estão sendo decididas pelo Estado. Daí a conatural publicidade de todo
ato administrativo. Não só a todos é assegurado acesso
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à informação (art. 51, XIV da Constituição Federal) como, evidentemente, de modo mais intenso e especial,
informações ligadas aos negócios públicos, às atividades dos servidores públicos, a começar do Presidente
e dos Ministros. Claro que esse direito de informações
tem sua mais conspícua forma de expressão e campo
ideal de aplicação na área pública - nas repartições públicas - mesmo porque não se resolvem negócios particulares com o Ministro de Estado e nem há negócios privados praticados por agentes públicos, no exercício de
funções públicas. Tudo é público (quer dizer: do povo,
porque esta palavra vem do latim: publicum, que signiﬁca rigorosamente do povo, quer dizer: de todos os
cidadãos. (Conf. Geraldo Ataliba - Eﬁcácia do Ato Administrativo - Publicação, in Revista de Direito Público, nº
99, págs. 18/19).

a Lei Maior pretendeu preservar não foi algumas, mas a
totalidade das atividades da Administração Pública.

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.

O princípio da publicidade obriga a Administração Pública a expor todo e qualquer comportamento que lhe diga respeito. É esse princípio que confere certeza às condutas estatais e segurança aos administrados. A publicidade resulta, no Estado Contemporâneo, do princípio democrático segundo o qual sendo o poder do povo (art. 10, parágrafo único, da C.F./88) e, conseqüentemente, sendo o Estado o próprio povo reunido e constituído sob determinado modelo de Direito, para atingir
seus objetivos deﬁnidos sistematicamente, tudo o que
a pessoa estatal faça ou deixe de fazer, enﬁm, todos os
seus comportamentos, devem ser do conhecimento público. Considerando-se que a democracia que se põe à
prática contemporânea conta com a participação direta
dos cidadãos, especialmente para efeito de ﬁscalização
e controle da juridicidade e da moralidade administrativa, há que se concluir que o princípio da publicidade adquire, então, valor superior àquele antes constatado na
história, pois não se pode cuidar de exercerem os direitos políticos sem o conhecimento do que se passa no Estado (Marília Mendonça Morais - O Princípio da Publicidade, in Princípios Informadores do Direito Administrativo, pág. 253).

A publicidade transformou-se, assim, em condição essencial dos atos e decisões administrativas. Antes da
publicação, os atos e decisões inexistem; sem a publicação e com a completude indispensável ao conhecimento
da sociedade, como um todo, são ineﬁcazes, nulos, sem
qualquer efeito jurídico. E quando se interliga aos atos
as decisões administrativas, é porque estas estão contidas no preceito constitucional (art. 37), desde que o que

Inexistem, assim, decisões administrativas implícitas ou
secretas, ou, ainda, eivadas de omissões ou incompletudes que lhes tornem incompreensíveis, em seu conteúdo, à coletividade. Se o objetivo maior da publicidade é o de levar ao conhecimento de todos os cidadãos o que se realiza no âmbito dos órgãos administrativos, cujas atividades, de modo geral, devem se revestir da mais límpida transparência, publicar-se uma

Por isso, a Constituição Federal impôs ao administrador a maior transparência possível na realização de suas atividades, ao dispor, no art. 5º, inciso XXXIII:

www.tce.es.gov.br

decisão ou um ato administrativo sem um mínimo de
justiﬁcação que possibilite à compreensão, pelo vulgo,
de seu conteúdo, e pelos que encarnam, por determinação legal, a sua conformidade com a lei, eqüivale a
não publicar. Essa é, assim, na prática diuturna de alguns setores, uma forma de burlar o princípio constitucional, escondendo dos cidadãos, de modo geral, o verdadeiro conteúdo do ato ou da decisão e, quiçá, os seus
próprios objetivos.
Estão, pois, submetidos ao princípio da publicidade, como condição de validade, atos e decisões de qualquer
natureza: os contratos administrativos, os atos gerais
e individuais, de gestão, vinculados ou discricionários,
normativos, de provimento e desprovimento de cargos,
licitatórios, punitivos, portarias, avisos, circulares, instruções, dentre outros, além das decisões, sejam elas
proferidas em processos punitivos, sejam em requerimentos ou procedimentos concessórios ou denegatórios de vantagens ﬁnanceiras ou de quaisquer benefícios. A publicação atinge os atos concluídos ou em formação, pareceres, atas de julgamento, balanços, etc.
A publicidade é requisito de eﬁcácia e moralidade e não
de forma. Por esta razão, enfatizam os juristas, “os atos
irregulares não se convalidam com a publicação, nem os
regulares a dispensam para sua exeqüibilidade e eﬁcácia.” [...]
A publicidade dos atos e decisões, além de assegurar a
respectiva eﬁcácia e produzir efeitos externos, visa propiciar aos interessados diretos o seu conhecimento, bem
como o controle por aqueles por eles atingidos e pelo
povo em geral, através dos instrumentos que a Constituição e a Lei põem à disposição da sociedade: ação popular, ação civil pública, ação de ressarcimento de dano
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aos cofres públicos, mandado de segurança coletivo, habeas-data, direito de petição, ação direta de declaração
de inconstitucionalidade.
A publicidade preconizada na Constituição Federal
(art. 37) é corolário do direito de informação (art. 5º.
XXXIII), porquanto, pela dicção do preceito constitucional, “todos têm o direito de receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade.” Assim, a publicidade, embora não tenha conotação de absoluta, só encontra limite “na defesa da intimidade do
administrado, na segurança da sociedade ou na segurança do Estado”. Nesses conﬁns, estão o sigilo bancário
e a proibição de a Fazenda Pública informar sobre a situação ﬁnanceira dos contribuintes. A publicidade, ensina Cretella Júnior, “contrapõe-se ao segredo, à clandestinidade. Público é o ato ou fato de que todos tenham
ciência”. É a ﬁnalidade da publicação a ciência de todos.
A publicação dos atos se faz no órgão oﬁcial ou através
de edital aﬁxado em lugar público.
Prática manifestamente inconstitucional e utilizada pelos órgãos da Administração, inclusive pelos tribunais,
tem sido a publicação, nos jornais oﬁciais, de decisões,
mas de tal modo resumidas que impedem o povo em
geral e o próprio Ministério Público de cientiﬁcar-se do
seu conteúdo. São decisões (ou despachos) constituídos, o mais das vezes, de uma só palavra: “deﬁro”, “indeﬁro”, “deﬁro de acordo com o parecer de ﬂs”, “deﬁro
de acordo com a lei nº tal”. São nessas decisões que, na
maioria das vezes, se esconde mera ilegalidade e nelas,
geralmente, se concedem vantagens indevidas ou de le-

galidade duvidosa, arquivam-se processos administrativos e, até, declara-se a impunidade de servidores indiciados em inquéritos. Essas publicações são nulas (ou
ineﬁcazes) porque não atendem aos objetivos da Carta
Política. Qualquer do povo pode pedir explicações à autoridade que as proferiu e exigir certidão do que foi deferido e, também, o Ministério Público. É que, se irregularidade houver (vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade) cabe ao cidadão utilizar-se da ação popular, ou,
ao Parquet, da ação civil pública e de ressarcimento do
erário (Leis nºs. 4.717/65, 7.374/85 e 8.429/92). A prática de publicar as decisões com incompletude absoluta (impossibilitando a ciência de seu conteúdo) constitui
vezo, como já se aﬁrmou alhures, dos próprios tribunais,
aos quais a Constituição impõe que proﬁram julgamentos públicos e prolatem decisões justiﬁcadas (art. 93, incisos IX e X). A norma constitucional é dirigida aos tribunais através de todos os seus órgãos, inclusive os seus
Presidentes, cujas decisões ou atos devem ser publicadas com as informações indispensáveis a que todos possam entender e averiguar de sua compatibilidade com
a legislação vigente. Decisão administrativa publicada
sem clareza é decisão clandestina, inválida e ineﬁcaz.
CONCLUSÕES
1. A publicidade é imperativo constitucional, ao assegurar aos cidadãos o acesso às informações ligadas aos
negócios públicos, às atividades dos serviços públicos,
e, por isso mesmo, a Constituição Federal impôs aos órgãos da Administração o dever de prestá-las na forma e
no prazo consignados em lei, pena de responsabilidade,
com ressalva para aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado.
2. A publicidade dos atos é condição de sua eﬁcácia e
www.tce.es.gov.br

existência, pois inexistem atos ou decisões administrativas implícitas ou secretas.
3. Constitui prática inconstitucional a publicação nos órgãos oﬁciais (Imprensa Oﬁcial) de decisões administrativas de tal modo resumidas que impedem o povo em geral e o Ministério Público, em particular, cientiﬁcar-se de
seu conteúdo. Publicações omissas e defectivas, impedindo a compreensão sobre sua juridicidade e conformidade com a lei, são nulas, porque o que visa a Constituição é possibilitar, com a completa ciência dos atos, a ﬁscalização das atividades administrativas pela sociedade.
Nesse sentido, as irregularidades veriﬁcadas nesta prestação de contas consubstanciam grave infração à norma legal, uma vez que prejudicam a correta compreensão da posição orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial
do consórcio, consoante art. 84, inciso III, alínea “d”, da
LC n. 621/12.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja a prestação de contas do Consórcio Público Região Polinorte – CIM POLINORTE, exercício de 2016, sob
responsabilidade de Marcelo de Souza Coelho, julgada
IRREGULAR, na forma do art. 84, inciso III, alínea “d”, da
LC n. 621/2012, aplicando-lhe multa pecuniária, com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I e II, do indigitado estatuto legal; e
2 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas as determinações propostas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
às ﬂs. 15/16 da ITC.
Por ﬁm, com fulcro no inciso III[5] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[6] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
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Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Vitória, 27 de setembro de 2018.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o entendimento técnico e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM
Polinorte, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Marcelo de Souza Coelho –
ordenador de despesas.
A área técnica realizou a análise da Prestação de
Contas e anexos por meio do Relatório Técnico
01140/2017-5 (evento 40), no qual constatou indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial 01644/2017-7 (evento 41), com propositura
de citação do responsável, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 00002/2018-3 (evento 44).

3 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

gislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR as contas do Sr. Marcelo de Souza Coelho no exercício da
função de ordenador de despesas do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, no exercício de 2016, na forma do artigo 84, inciso III, alínea
d, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção das irregularidades 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 desta instrução.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Sr. Marcelo de Souza Coelho.

Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual ordenador de despesas do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, ou a quem lhe vier a
substituir, para que adote:

Conforme exposto, não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento das seguintes irregularidades:

• Efetue ajustes necessários entre as informações
constantes da folha de pagamentos do exercício de
2016 e a contabilidade, se constatado recolhimentos a
maior, providencie a compensação junto ao órgão previdenciário (INSS), assim como, o envio de forma completa e detalhada, nas futuras prestação de contas, o
arquivo da folha de pagamento – FOLRGPS;

Regularmente citado – Termo de Citação 00195/20182 (evento 45), o responsável anexou aos autos suas
justificativas e documentos (eventos 53/55).
A documentação encaminhada foi analisada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
03042/2018-3 (evento 58) e concluiu pela irregularidade das contas, nos seguintes termos:

2.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e aqueles registrados na contabilidade. (ITEM
3.2.1 DO RTC 01140/2017-5);
2.2 Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio.
(ITEM 3.5.3.1 DO RTC 01140/2017-5);
2.3 Não conformidade entre os valores pagos pelos
entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público. (ITEM 3.5.4.1 DO RTC
01140/2017-5);
2.4 Ausência de ampla divulgação dos documentos e
demonstrativos do consórcio em meio eletrônico de
acesso público. (ITEM 3.6.1 DO RTC 01140/2017-5).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na lewww.tce.es.gov.br

• Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de
contas anual do exercício corrente, informando as
providências tomadas e os ajustes realizados no tocante aos itens 2.2 e 2.3 desta instrução;
• Adote medidas, no que tange à divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos, para
dar completo atendimento às exigências da Portaria
STN 274/2016, que revogou a Portaria STN 72/2012.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do procurador Luciano Vieira (Parecer 04768/2018-9 – evento 62).
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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Por sua vez, o conselheiro relator Sebastião Carlos
Ranna de Macedo acompanhou integralmente o posicionamento vertido pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas.
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.
Entretanto, verifiquei que as alegações do recorrente são pertinentes, mas o gestor não trouxe aos autos
as documentações necessárias para a confirmação de
suas alegações.
Assim, em que pese o presente processo encontrar-se
apto a julgamento de mérito, entendo que, para obter
um melhor juízo a respeito das irregularidades é importante que constem nos autos:
Documentos que comprovem que os pagamentos na
ordem de R$ 117.168,11 foram efetuados no exercício
subsequente, cuja análise da irregularidade consta no
item 3.5.3.1 do Relatório Técnico 1140/2017 e 2.2 da
Instrução Técnica Conclusiva 3042/2018 – Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas
assumidas em contrato de rateio;
Documentos que comprovem que o montante de R$
520.757,05 se refere às arrecadações dos saldos credores dos municípios consorciados pertinentes a 2015,
mas que foram efetivamente recebidos em 2016, cuja
análise da irregularidade consta no item 3.5.4.1 do Relatório Técnico 1140/2017 e 2.3 da ITC 3042/2018 –
Não conformidade entre os valores pagos pelos entes

consorciados e os valores registrados como recebidos
pelo consórcio público.

de R$ 520.757,05 se refere às arrecadações dos sal-

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

tes a 2015, mas que foram efetivamente recebidos

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261,
de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do TCEES),
divergindo do entendimento técnico, Ministério Público de Contas e do relator, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

em 2016, cuja análise da irregularidade consta no

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:

dos credores dos municípios consorciados pertinen-

item 3.5.4.1 do Relatório Técnico 1140/2017 e 2.3 da
ITC 3042/2018 – Não conformidade entre os valores
pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição do art. 389, IV, do Regimento Interno desta Corte.
2. Unânime. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun encampado pelo relator.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária

1.1. ENCAMINHAR COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA,
na forma do art. 358, II da Resolução 261/2013, para que, no prazo de 10 (dez) dias, o senhor Marcelo
de Souza Coelho, ordenador de despesas do Consórcio Público da Região Polinorte referente ao exercício
de 2016 apresente:

da Primeira Câmara.

1.1.1 Documentos que comprovem que os pagamentos na ordem de R$ 117.168,11 foram efetuados no exercício subsequente, cuja análise da irregularidade consta no item 3.5.3.1 do Relatório Técnico 1140/2017 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 3042/2018 – Valores repassados ao consórcio não
correspondem às despesas assumidas em contrato
de rateio;

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun;
(em substituição) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

1.1.2 Documentos que comprovem que o montante
www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Outras Decisões - 2ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Decisão 03407/2018-2
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Processo: 06249/2016-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
Exercício: 2015
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Muqui

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: CARLOS RENATO PRUCOLI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI- AUDITORIA TEMÁTICA EM RECEITAS PÚBLICAS - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
DE AÇÃO – DETERMINAÇÃO - MONITORAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Temática em
Receita Pública realizada na Prefeitura Municipal de Muqui, conforme Plano Anual de Fiscalização para o exercício
2016, processo TC 6249/2016.

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

O objetivo da auditoria foi analisar a estrutura legislativa,
física e organizacional da administração tributária municipal, identiﬁcando deﬁciências e vulnerabilidades que podem ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano
www.tce.es.gov.br

de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCEES.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios ,mediante o Relatório de Auditoria 41/2016-7, analisou a receita do município de Muqui e identiﬁcou deﬁciências e irregularidades conforme demonstrado nos achados
de auditoria que envolvem aspectos de legislação tributária, recursos humanos, infraestrutura física, sistemas de informação, procedimentos de ﬁscalização de tributos e cobrança do crédito tributário.
Constatou-se que o município de Muqui apresentou nota
de risco mais elevada no quesito Procedimento de Fiscalização e Cobrança Judicial, nas quais podem ser destacadas
as seguintes deﬁciências: ausência de cronograma de ﬁscalização tributária; ausência de procedimento formal de
planejamento para os trabalhos de ﬁscalização em contribuintes de ISS; ausência de normativo que regulamente o
início e o encerramento de ﬁscalizações tributárias; ausência de ﬁscalização de empresas submetidas ao Simples Nacional; ausência de normativo próprio que regulamente e
estabeleça a rotina de envio e créditos tributários inscritos
em dívida ativa para cobrança judicial; ausência de sistema
informatizado que possibilite controlar as ações ﬁscais ajuizadas; ausência de regulamentos para inscrição de inadimplentes em cadastros de devedores; ausência de procuradores efetivos.
Quantos as áreas de Legislação, Recursos Humanos e Infraestrutura e Sistemas apresentaram notas medianas e também apresentaram deﬁciências, dentre as quais se destacam: não há na legislação municipal exigência acerca de
revisão periódica da planta genérica de valores imobiliários para cálculo do IPTU; não houve atualização da Planta Genérica de Valores dos imóveis nos últimos 02 anos; os
agentes que ﬁscalizam tributos promovem algum outro tiTerça-feira, 22 de janeiro de 2019
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po de ﬁscalização ou atividade não relacionada a tributos;
não há ferramenta de informática ou módulo especíﬁco de
ﬁscalização no Sistema de controle da arrecadação/gestão
capaz de emitir eletronicamente todos os documentos utilizados na ﬁscalização; não há sistema de Nota Fiscal de
Serviços eletrônica.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
28/2017-1 contendo propostas que foram acatadas pelo
relator originando, dessa forma, a Decisão TC-1306/20173. Devido à situação atípica que o município estava enfrentado, quanto à eleição de um novo prefeito, acatei a solicitação do gestor interino municipal à época, e votei (Voto 3607/2017) para manter as determinações contidas
na Decisão TC 1306/2017, determinando, ainda, que o
prazo para o início das determinações começasse a vigorar na posse do novo gestor (eleições estavam agendadas
para 02/07/2017), originando a Decisão TC-2413/20178. Os gestores foram notiﬁcados (Termo de notiﬁcação
1746/2017-9) e encaminharam a esta Corte a Resposta de
Comunicação 341/2017-3.
A SEGEX Municípios, na Manifestação Técnica 1704/20175, analisou o plano de ação encaminhado e conclui pela
existência de algumas impropriedades que impediam sua
homologação até que estivessem devidamente saneadas,
nos seguintes termos:
“[...]
3 CONCLUSÃO
A análise do plano de ação resultou em apontamentos de
impropriedades, as quais são demonstradas nos subitens
seguintes deste Relatório, que impedem sua homologação
até que sejam devidamente saneadas.
3.1 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DISPONIBILIZADA ADE-

QUADAMENTE PARA CONSULTA

ência para a implementação da ação proposta.

Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.

Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.

Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.

Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.
3.4 IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS

3.2 AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRIA DE VALORES

Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.

Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.

Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.

Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.
3.3 IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuwww.tce.es.gov.br

A contagem do prazo quanto às ações relativas à inserção
da correção de procedimentos que originam concessões
indevidas de benefícios ﬁscais por ausência de comprovação documental, entende-se que seja de aplicação imediata, por independer de disposição legal.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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3.5 INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.
Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.
3.6 INEXISTÊNCIA DE CARREIRA EFETIVA DE PROCURADOR MUNICIPAL
Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.
Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.
3.7 CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESPRO-

VIDOS DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS EXPRESSAS
Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.
Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Sugere-se também, no que diz respeito aos cargos comissionados de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Auxiliar,
evidenciar ação em que ﬁque estabelecido que tais cargos
terão regulamentadas por lei as suas atribuições e competências, as quais devem se ater tão somente aquelas relativas a cargo de Assessoria, em nada tendo relação com as
atribuições do quadro efetivo permanente composto pelos
Procuradores do Município.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.

Inobstante a estipulação do prazo de cumprimento deste
item do Plano de Ação quanto à sua estruturação formal a
ser criada por lei, nada impede o imediato início das medidas a serem tomadas para a execução das atividades de cada setor apontado no Achado de Auditoria.
3.9 NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.
Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.

3.8 AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

3.10 INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ESTABELECENDO RECURSOS ESPECÍFICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.

Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.

Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.

Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.

www.tce.es.gov.br
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Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.

teresse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.

3.11 REGISTRO IRREGULAR DA EXECUÇÃO DA DESPESAS
COM A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.

Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.

Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.

Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.
3.12 CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO
Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.
Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do In-

3.13 IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.

ção pela não indicação do seu responsável.
3.15 AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVES SOBRE TRANSMISSÕES LAVRADAS
NO MUNICÍPIO
Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.
Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.

3.14 IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI

3.16 COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA
REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO

Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.

Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.

Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.

Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.

Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologa-

Sugere-se também que sejam apontadas as medidas onde
ﬁque evidente a intenção do Gestor de elaborar um Projeto de Lei a ser encaminhado à Câmara Municipal, no sentido de que se inclua, no Código Tributário Municipal, o ins-
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tituto do Reparcelamento e sua consequente regulamentação, indicando-se as situações permissíveis de concessão
e restrição deste benefício aos contribuintes do município.
Assim, não há de se fazer menção quanto à razoabilidade ou não do prazo de implementação das ações indicadas neste item, haja vista que elas não estão evidenciadas
de forma completa.
3.17 PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS GERAIS
Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.
Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas
ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.
3.18 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO FISCAL ANTIECONÔMICOS
Sugere-se a indicação do responsável e sua respectiva anuência para a implementação da ação proposta.
Assim sendo, sugere-se ainda que este Sodalício assine
prazo determinando ao Gestor a apresentação do nome
do responsável pela ação em tela, com sua correspondente assinatura, dando ciência do encargo a ele conﬁado no
Plano de Ação. Desse modo, após saneadas as ressalvas

ora indicadas, sugerimos a homologação do presente item.
Sugere-se também que sejam apontados, dentro do prazo ﬁxado para a realização do Plano de Ação quanto a este
item, as indicações de estudos, parâmetros e critérios utilizados no intuito de se determinar um valor mínimo de alçada visando o ajuizamento das ações ﬁscais.
Inobstante a condição de ausência de responsável pela
ação indicada, recomenda-se, a bem do Princípio do Interesse Público, a imediata implementação das ações ora
propostas, visto que tais ações independem de homologação pela não indicação do seu responsável.
4 ENCAMINHAMENTOS
Ante todo o exposto na presente instrução, quanto às impropriedades encontradas no plano de ação sob análise,
considerando as proposições apresentadas pela equipe de
auditoria por meio do Relatório de Auditoria TC 041/2016,
sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas, independentemente de outras providências julgadas convenientes, a adoção das seguintes propostas:
4.1 NOTIFICAR o atual Prefeito de Muqui/ES, nos termos
do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos
206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução TC 261/2013, que
cuida do Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 63,
inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias, caso o Plenário não ﬁxe prazo diferente:
4.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES dispostas no item 3 da
presente instrução, para os subitens da Análise dos Planos
de Ação de números 3.1 até 3.18, com base no artigo 7º,
da Resolução TC nº 298/2016 e em especial o art. 37 da CF
e o art. 11 da LRF, alertando-o de que o não atendimento
injustiﬁcado o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribuwww.tce.es.gov.br

nal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que
cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
4.1.2 Assim, não obstante as ressalvas concernentes à responsabilização pelo cumprimento das ações indicadas e
para a execução das ações programadas dentro dos prazos tratados aqui por razoáveis, sugerimos DETERMINAR
ainda ao atual Prefeito de Muqui, a bem dos Princípios da
Continuidade Administrativa e do Interesse Público, a implementação das ações consideradas como de aplicação
imediata.
[...]”
O Ministério Público de Contas, em seu Parecer 29/2018-2
da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, anui à proposta contida na Manifestação Técnica 1704/2017-5, e, no mesmo sentido prolatei meu voto
(VOTO 778/2018-5)
Após citação (Termo de citação 0698/2018-1) e notiﬁcação (Termo de notiﬁcação 0699/2018-1), o Sr. Carlos Renato Prúcoli - Prefeito Municipal de Muqui, protocolou a
Defesa/justiﬁcativa 0117/2018-4 e Peça Complementar
16523/2018-4, trazendo documentação correspondente
ao Plano de Ação.
Encaminhados os autos para análise técnica, esta elaborou a Manifestação Técnica 1152/2018-6, onde compara
as questões apuradas no Relatório de Auditoria em Receitas Tributárias (TC 0041/2016-7) e o correspondente Plano de Ações apresentado pela administração municipal,
concluindo que o plano de ação apresentado é condizente
com as questões apresentadas nos itens de 2.1 a 2.18 do
Relatório de Auditoria nº 41/2016, sugerindo a homologação dos pontos referentes aos achados de auditoria:
“[...]
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CONCLUSÃO
Da análise do plano de ação, conclui-se que o proposto para solucionar as questões dos itens de 2.1 a 2.18 do Relatório de Auditoria nº 41/2016, se apresenta condizente com
as propostas de encaminhamento inseridas pela Equipe.
4 ENCAMINHAMENTOS
Ante todo o exposto na presente instrução, considerando
as proposições apresentadas pela equipe de auditoria por
meio do Relatório de Auditoria TC 41/2016 e o proposto
pelo Jurisdicionado em seu Plano de Ação aqui analisado,
sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas;
1 - A HOMOLOGAÇÃO dos pontos correspondentes aos
achados de auditoria de nº 2.1 a 2.18 do correspondente
Plano de Ação;
2 - A DETERMINAÇÃO ao Controle Interno do Município,
para que proceda ao monitoramento do cumprimento do
presente Plano de Ação, encaminhando, a este Tribunal de
Contas, o resultado do referido monitoramento, conforme
previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei
complementar 621, de 08 de março de 2012.
Vitória, 10 de outubro de 2018.
[...]”
O Ministério Público de Contas, em seu Parecer 5276/2018
da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, anui à proposta contida na Manifestação Técnica 1152/2016.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Ao analisar os autos veriﬁco que o Plano de Ação proposto pelo Gestor do Município de Muqui, Sr. Carlos Renato
Prucoli, foi analisado pelos técnicos dessa Corte de Contas

e considerado condizente, conforme Manifestação Técnica
1152/2018, bem como a anuência pelo o Ministério Público de Contas das propostas contidas na citada manifestação técnica, restando sua homologação e monitoramento
por esta Corte de Contas.
Ante o exposto, perﬁlho do mesmo entendimento exposto
nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica, endossados pelo órgão ministerial, tornando-os parte
integrante do presente voto.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho
do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 03408/2018-7

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Processo: 10501/2016-2

Conselheiro Relator

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Denúncia

1. DELIBERAÇÃO:

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus

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:

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.1. HOMOLOGAR os pontos correspondentes aos achados de auditoria de n.º 2.1 a 2.18 do Plano de Ação apresentado pelo Prefeito Municipal de Muqui.
1.2. DETERMINAR ao Controle Interno do Município, para
que proceda ao monitoramento do cumprimento do presente Plano de Ação;
1.3. ENCAMINHAR, a este Tribunal de Contas, o resultado
do monitoramento do cumprimento do Plano de Ação,
conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março de 2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

Responsável: AMADEU BOROTO, SAULO RODRIGUES MEIRELLES, FILIPE KOHLS, RONALDO RANGEL NUNES
Denunciante: Identidade preservada
Terceiro interessado: DANIEL SANTANA BARBOSA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO DENÚNCIA – CITAÇÃO – NOTIFICAÇÃO - CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de denúncia, com pedido liminar, protocolada por
cidadão, em face dos indícios de irregularidades na concessão de estabilidade ﬁnanceira ao servidor público Ronaldo
Rangel Nunes, praticadas pelo prefeito de São Mateus Sr.
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Amadeu Boroto.

to junto a Prefeitura Municipal de São Mateus.

Seguiram os autos para a Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência, que elaborou Manifestação Técnica 0026/2017, propondo o conhecimento e o recebimento da denúncia, e que sejam os autos formados em diligencia para maiores esclarecimentos
quanto a forma de ingresso do servidor Ronaldo Rangel
Nunes na administração municipal, no cargo efetivo de Assistente Administrativo.

Seguiram os autos para a SecexPrevidencia que elaborou

Sendo acatado a sugestão da área técnica por este Relator,
culminando na Decisão 1298/2017, determinando a requisição de documentos e informações ao Sr. Saulo Meireles,
bem como a notiﬁcação do Sr. Amadeu Boroto.

no ao erário e a citação dos responsáveis em função dos in-

Devidamente citado o Sr. Saulo Rodrigues Meirelles permaneceu inerte, sendo os autos encaminhados a SecexPrevidência, que elaborou Manifestação Técnica 233/2018, sugerindo a aplicação de multa e ﬁxando novo prazo para
apresentação de documentos conforme determinado na
Decisão Monocrática 01585/2017.
Ocorre que em 03/09/2018, o Sr. Saulo Rodrigues Meirelles entrou com a petição 1451/2018 – evento 40, informando que desde o mês de junho de 2017 não exerce atividades no município de São Mateus, requerendo que seja considerada o desligamento do requerente daquele município. Como não trouxe aos autos comprovação do seu
desligamento, este Relator através da Decisão Monocrática
Preliminar 1491/2018, notiﬁcou o Sr. Saulo Rodrigues Meirelles, para que no prazo de 05 cinco dias proceda o envio
a esta Corte de Contas a comprovação do seu desligamento junto a Prefeitura Municipal de São Mateus.
Devidamente notiﬁcado o Sr. Saulo Rodrigues Meirelles
apresentou os documentos comprovando seu desligamen-

Manifestação Técnica 01386/2018, propondo a citação
dos responsáveis e notiﬁcação do atual gestor do município de São Mateus, e em seguida a Instrução Técnica Inicial
00700/2018, propondo a conversão do processo em Tomada de Contas Especial tendo em vista os indicativos de dadícios de irregularidades identiﬁcados.
Após a manifestação da área técnica, vieram os autos conclusos.

Ante o exposto, em concordância com a proposta de encaminhamento consignada na Instrução Técnica Inicial ITI
00700/2018-3, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
1. DELIBERAÇÃO:

A partir da minuciosa análise dos documentos realizada
pela unidade técnica, estampada na Manifestação Técnica 001386/2018-1, foram constatadas irregularidades,
com a identiﬁcação dos respectivos responsáveis, o que
ensejou a proposta de encaminhamento realizada na ITI
00700/2018-3, sugerindo, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa a citação de
responsáveis, de acordo com o seguinte enquadramento
que leva em consideração responsável e a respectiva irregularidade a ele imputada:

www.tce.es.gov.br

95.281,30 32.256,1021

Conselheiro Relator

FUNDAMENTAÇÃO

RESPONSÁVEis (SO- subitem / IRLIDÁRIOS)
REGULARIDADE
(mt
1386/2018)

Sr. Amadeu Boroto
- Prefeito Municipal 3.1
de São Mateus
Sr. Filipe Kohls - Secretário Municipal
de Administração e
RH de São Mateus
Sr. Ronaldo Rangel
Nunes – Servidor
Público da PMSM

Valor devido
R$
vrte

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Converter o processo em Tomada de Contas Espacial,
tendo em vista dos indicativos de dano ao erário, nos termos do art. 316 do Regimento Interno desta Corte de Contas (Resolução TC 261/2013);
1.2. Citar os responsáveis listados abaixo, nos termos dos
arts. 288, IX, 157 II do RITCEES, e 56, III, da Lei Complementar Estadual 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, apresentem, individual ou coletivamente, alegações de defesa, bem como documentos que
entenderem necessários, e/ ou recolham as importâncias,
em razão do indício de irregularidades apontado na Instrução Técnica Inicial ITI 00700/2018-3, espelhados no quadro
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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abaixo representado:

Decisão 03410/2018-4

RESPONSÁVEis (SOLI- subitem / Valor devido
vrte
DÁRIOS)
IRREGULA- R$
RIDADE
(
m
t
1386/2018)
Sr. Amadeu Boroto Prefeito Municipal de 3.1
95.281,30 32.256,1021
São Mateus
Sr. Filipe Kohls - Secretário Municipal de Administração e RH de
São Mateus
Sr. Ronaldo Rangel
Nunes – Servidor Público da PMSM

Processo: 05023/2018-1

1.3. Encaminhar cópias da Manifestação Técnica
001386/2018 e Instrução Técnica Inicial ITI 700/2018, juntamente com os Termos de Citação e Notiﬁcação.
1.4. Notiﬁcar o atual gestor do Município de São Mateus,
Sr. Daniel Santana, ou quem lhe faça as vezes de direito,
para ciência da matéria tratada no presente feito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho
do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
UG: PMJN - Prefeitura Municipal de João Neiva
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: DANIELLE TEIXEIRA PEDRINI, OTAVIO ABREU
XAVIER, WALDEMAR JOSE DE BARROS, JHONATAN DOS
SANTOS SILVA, ERLON COUTINHO PEREIRA
AUDITORIA – FISCALIZAÇÃO AREA TEMATICA - RECEITAS
PUBLICAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA –
NOTIFICAR – DETERMINAR – ENCAMINHAR
O EXMO. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES:
Trata-se de ﬁscalização na área temática RECEITAS PÚBLICAS, realizada na Prefeitura Municipal de João Neiva relativo ao exercício de 2018, decorrente do Plano Anual de
Fiscalização 2018.
Conforme informações dos autos, preliminarmente à auditoria, foi realizado levantamento relacionado à administração tributária de cada município do Estado do Espírito Santo, buscando identiﬁcar o cumprimento de requisitos mínimos relacionados ao aparelhamento e operacionalização
da estrutura arrecadatória municipal.
O resultado do levantamento permitiu traçar uma avaliação geral e individualizada acerca da estrutura de ﬁscalização, arrecadação e cobrança de todos os municípios do
Estado do Espírito Santo, consubstanciada no Relatório de
Levantamento RLE nº 03/2015, inserido no bojo do processo TC 4548/2015.
Esse relatório possibilitou o estabelecimento do escopo
da auditoria e a seleção dos jurisdicionados a ser objeto
www.tce.es.gov.br

de ﬁscalização in loco, dentre aqueles que apresentaram
as maiores deﬁciências técnicas (riscos) quanto aos índices
avaliados nos questionários, levando-se em conta as faixas populacionais estabelecidas pela equipe, selecionando-se o Município João Neiva para ﬁscalização no exercício de 2018.
Instruída a ﬁscalização do Relatório de Auditoria 29/2018
e seus apêndices, acolho as sugestões nele inscritas, consideradas no escopo da auditoria em identiﬁcar problemas
e propor medidas destinadas a tornar a Administração Tributária Municipal mais eﬁciente, retratadas na Instrução
Técnica Inicial ITI 00438/2018-2 as quais evidenciam os seguintes achados:
Legislação tributária não disponibilizada adequadamente
para consulta;
Alíquota efetiva do ISS inferior ao limite constitucional de
2% (dois por cento);
Planta Genérica de Valores - PGV não instituída por lei;
Ausência de revisão da Planta Genérica de Valores - PGV;
Irregularidades na atualização monetária;
Irregularidades na concessão de benefícios ﬁscais;
Inexistência de carreira especíﬁca para exercício de atividades de ﬁscalização;
Cargos da administração tributária desprovidos de atribuições legais expressas;
Inexistência de carreira efetiva de Procurador Municipal;
Não priorização de recursos à Administração Tributária;
Inexistência de previsão orçamentária para a administração tributária e/ou registro irregular da execução de suas
despesas;
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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Cadastro imobiliário não ﬁdedigno;

zões expostas pelo relator, em:

nadas;

Irregularidades nos procedimentos ﬁscalizatórios de maximização da arrecadação;

1.1. NOTIFICAR o Prefeito de João Neiva, Sr. Otavio Abreu
Xavier, termos do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016
c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal
c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas:

1.1.1.3. O detalhamento das ações deve ser suﬁciente para que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento
no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por cada setor especializado dentro da estrutura da administração municipal –, uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária à sua implementação;

Irregularidade no arbitramento do ITBI;
Ausência de informações de cartórios de registro de imóveis sobre transmissões lavradas no município;
Cobrança ilegal de taxas de limpeza urbana (pública);
Cobrança ilegal de taxa de conservação e calçamento de
vias e logradouros públicos;
Cobrança administrativa insuﬁciente para realizar a efetiva arrecadação;
Parcelamento em desacordo com as normas gerais;
Ausência de requisitos legais na inscrição em Dívida Ativa;
Registro inadequado de tributo na Dívida Ativa;
Ausência de cobrança judicial do crédito tributário;
Procedimento insuﬁciente para realizar a efetiva arrecadação;
Inconsistência no registro contábil dos créditos tributários;
Ausência de baixa, no sistema tributário, de créditos prescritos.
Diante do exposto, acompanhando a Manifestação Técnica
e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão
que submeto à sua consideração.
SÉRGIO MAMOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RELATOR
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as ra-

1.1.1. Cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas,
com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e nos
critérios legais referentes a cada achado de auditoria exposto no item 2 do relatório de Auditoria 29/2018, em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que
o não atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei
Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal:
1.1.1.1. Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas identiﬁcados pela presente auditoria
em um Plano de Ação, no modelo exempliﬁcativo previsto
no Apêndice 1 do Relatório de Auditoria 29/2018-2, para
avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal
nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e
194 da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento
Interno deste Tribunal;
1.1.1.2. O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos
os suportes, papel e digital, nos termos estabelecidos nos
Incisos I e II, art. 3º, da IN TCEES nº 35/2015 (CD-Rom; formato de planilha eletrônica ou documento de texto), constando naqueles enviados em papel a assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como dos responsáveis detêm a atribuição legal pelas medidas ali consigwww.tce.es.gov.br

1.1.1.4. O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa vigente, visando à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das
impropriedades apontadas pelo relatório de auditoria.
1.2. NOTIFICAR as pessoas indicadas no quadro abaixo,
ou quem lhes houver sucedido no exercício do cargo, para
que tomem ciência dos indicativos e proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria:
NOME
Erlon Coutinho Pereira
CPF 098.670.41720
Jhonantan dos Santos Silva
CPF 122.011.17756
Danielle
Teixeira
Pedrini
CPF 083.195.63720
Waldemar José de
Barros
CPF: 788.824.94772

CARGO
ENDEREÇO
Secretário Munici- Avenida Presidente Vargas, 615, Cenpal da Fazenda
tro, João Neiva-ES,
CEP. 29680-000.
Controlador Muni- Rua Getúlio Vargas,
cipal
60, Fátima Aracruz-ES, CEP. 29192270.
Procuradora Geral Avenida Central, s/
do Município
n, Centro, João Neiva/ES, CEP. 29680000.
Presidente da Câ- Rua das Cerejeiras,
mara Municipal de 01, Bairro Floresta,
João Neiva
João Neiva-ES, CEP.
29680-000.

1.3. DETERMINAR que conﬁra CARÁTER SIGILOSO aos
Anexos 14, 15, 16, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36
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e 37 do Relatório de Auditoria 00029/2018-2, tendo em
vista a presença de informações ﬁscais de contribuintes do
Município auditado, contidas na documentação de suporte as evidências relativas aos achados de auditoria, atendendo ao disposto no artigo 1°, §4°, do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas.
1.4. ENCAMINHAR cópia do Relatório de Auditoria
29/2018-2, acompanhado de seus apêndices, e da Instrução Técnica Inicial 438/2018-2, a todos os notiﬁcados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho
do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 03409/2018-1
Processo: 09328/2017-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: DELCINEIA RODRIGUES DA SILVEIRA, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA, MARCELA BARBOSA GOMES
MOTA, LEONARDO FRAGA ARANTES, THIAGO PECANHA

LOPES, MONIQUE FERREIRA RIBEIRO DE MATOS ALBERONE, LILIAN FERREIRA FREIRE, LUCIANA PECANHA LOPES,
JAIANE COUTINHO DA CONCEICAO
Representante: PABLO LUIZ CARDOZO DA SILVA
Procurador: TIAGO ROCHA MILANI (OAB: 25973-ES)
REPRESENTAÇÃO – CITAÇÃO – DEIXAR DE CONVERTER
EM TOMADA DE CONTAS
O EXMO. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
I - RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de representação em que se
relatam supostas irregularidades no âmbito do processo 22.720/2017 (Pregão Presencial 72/2017), da Prefeitura Municipal de Itapemirim, cujo objeto versou acerca da
prestação de serviços de decoração para realização da cerimônia da comenda do “Barão de Itapemirim”, bem como
no processo 22.719/2017 (Pregão Presencial 71/2017), em
que foi licitada a prestação de serviços de buﬀet para o referido evento.
Após a Instrução Técnica Inicial – ITI 385/2018, os responsáveis foram citados e apresentaram as justiﬁcativas pertinentes. A manifestação técnica 1421/2018 e a Instrução
Técnica Inicial complementar 713/2018 pugnam pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, conforme disposição contida no § 2º, art. 317 do RITCEES c/c art.
115 da LC Estadual nº 621/2012, bem como pela citação
dos responsáveis para que apresentem alegações de defesa ou recolham a importância devida, em razão das irregularidades apontadas.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
www.tce.es.gov.br

II – FUNDAMENTAÇÃO
Acompanhando parcialmente a área técnica, nos moldes
da ITI Complementar 713/2018, entendo que é necessário promover a citação dos responsáveis, Thiago Peçanha
Lopes (Prefeito Municipal), Leonardo Fraga Arantes (Secretário Municipal de Turismo), Luciana Peçanha Lopes (Presidente da Comissão Especial de Festa 2017), Jaiane Coutinho da Conceição Brandão, Edvaldo de Andrade Peçanha (Subprocurador Municipal), Monique Ferreira Ribeiro de Matos Alberone (Procuradora Geral), para que apresentem as alegações de defesa/razões de justiﬁcativas, no
prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 56, II e III, da
Lei Complementar nº 621/2012 e artigo 157, II e III do RITCEES deste Tribunal.
Deixo, contudo, de converter os autos em Tomada de
Contas Especial neste momento processual, por entender
que há necessidade de veriﬁcação das justiﬁcativas que serão colacionadas após a citação determinada.
Ante o exposto, anuindo parcialmente ao entendimento
assinalado pela área técnica, VOTO no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos na sessão da Segunda Câmara desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas neste voto,
em:
1.1. CITAR, nos moldes de Instrução Técnica Inicial Complementar 713/2018, Thiago Peçanha Lopes (Prefeito em
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019
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exercício), para que apresente as alegações de defesa, no
prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 56, III, da Lei
Complementar nº 621/2012 e artigo 157, II do RITCEES
deste Tribunal;
1.2. CITAR, nos moldes de Instrução Técnica Inicial Complementar 713/2018, Leonardo Fraga Arantes (Secretário
Municipal de Turismo), Luciana Peçanha Lopes (Presidente
da Comissão Especial de Festa 2017), Jaiane Coutinho da
Conceição Brandão, Edvaldo de Andrade Peçanha (Subprocurador Municipal) e Monique Ferreira Ribeiro de Matos
Alberone (Procuradora Geral), para que apresentem as razões de justiﬁcativas, no prazo de 30 (trinta) dias, com base
no artigo 56, II, da Lei Complementar nº 621/2012 e artigo
157, III, do RITCEES deste Tribunal.
1.3. DEIXAR DE CONVERTER os autos em Tomada de Contas Especial neste momento processual, por entender que
há necessidade de veriﬁcação das justiﬁcativas que serão
colacionadas após a citação determinada.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho
do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

www.tce.es.gov.br
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Atos da Secretaria Geral das Sessões

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO: TC-00667/2006-6
À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:

ASSUNTO: Controle Externo – Fiscalização - Auditoria

- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar o
Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal durante as reuniões, e em decorrência destas adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Plenário;

PARTE: Raphael Rezende de Araújo e Silva

- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;
- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;
- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;
- Disponibilizar para consulta nos sistemas de informática e no sítio eletrônico do Tribunal os acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura em
sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;

Fica o(a) Senhor(a) Raphael Rezende de Araújo e Silva, Responsável nos autos em epígrafe, CITADO(A) para que, conforme a Decisão Segex 00679/2018-7 e a Decisão Segex 00029/2019-1, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis apresente alegações de defesa, bem como documentos que entender necessários, quanto aos itens apontados na Manifestação Técnica 01397/2018-9 e na Instrução Técnica Inicial 00702/2018-2.
Fica o (a) responsável advertido(a) de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao
processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do
TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

- Certiﬁcar o trânsito em julgado das decisões;

d) poderá a responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios
admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do
Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a
data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;

e) A resposta à citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na
Instrução Normativa TC 35/2015.

- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das Sessões.

Telefone: (27) 3334-7677

Vitória, 21 de janeiro de 2019.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº 021/2011)
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