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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
PARECER PRÉVIO

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-0108/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 05141/2017-2, 09052/2017-5

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA, REGINALDO SIMAO DE SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA – EXERCÍCIO DE 2016 – REVELIA – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE
O BALEXO E DEMCAD – INOBSERVÂNCIA DA LRF E LDO
QUANTO A LIMITAÇÃO DE EMPENHO – AUSÊNCIA DE
CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS – DIVERGÊNCIA
ENTRE SALDOS DE RESTOS A PAGAR ENTRE O DEMRAP
E DEMDFL – DESCUMPRIMENTO DO LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL – DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER
LEGISLATIVO – DIVERGÊNCIA NO RESULTADO PATRIMONIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS DEVEDORES E
www.tce.es.gov.br

CREDORES – FORMAR AUTOS APARTADOS PARA APLICAÇÃO DE MULTA – DETERMINAÇÃO PARA DESAPENSAR O PROCESSO 9052/2017 – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama, sob a responsabilidade dos senhores Javan de Oliveira Silva (Governo) e Reginaldo Simão de Souza (Envio da prestação
de contas), referente ao exercício de 2016.
No Relatório Técnico 00040/2018-9 (evento 62) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 00094/2018-5 (evento
63) para a citação dos responsáveis.
O Núcleo de Controle de Documentos – NCD, através do
Despacho 30883/2018-1 (evento 74) informou que não
foi protocolizada documentação em alusão aos Termos
de Citação 00267/2018 e 00268/2018 (eventos 67/68).
Adiante, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02750/2018-5 (evento 77), opinando pela emissão de
parecer prévio pela rejeição das contas, concluindo nos
seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Ibitirama, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este EgréSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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gio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Ibitirama, recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Senhor JAVAN DE OLIVEIRA SILVA, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012,
em face da manutenção dos seguintes indicativos de irregularidade:
Divergência entre os montantes evidenciados no BALEXO e os demonstrados no DEMCAD (item 4.1.1 do RT
40/2018 e 3.1 desta ITC);
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (item 4.2.1 do RT 40/2018 e 3.2
desta ITC);
Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado (item 6.1.1 do RT 40/2018 e 3.3 desta ITC);
Divergência entre os saldos inicial e final dos restos a pagar, processados e não processados, evidenciados no Demonstrativo dos Restos a Pagar (DEMRAP) e no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) (item 6.1.2 do RT
40/2018 e 3.4 desta ITC);
Descumprimento dos Limites Legal e Prudencial das Despesas com Pessoal do Poder Executivo e do Limite Prudencial das Despesas com Pessoal Consolidadas (item 7.1
do RT 40/2018 e 3.5 desta ITC);
Descumprimento do limite máximo para transferências
de recursos ao poder legislativo (item 9 do RT 40/2018
e 3.6 desta ITC);
Processo Apenso (TC 9052/2017-5) – Representação: não
pagamento de valores referente à precatório, cujo venci-

mento se deu em 31/12/2016 (item 12 do RT 40/2018 e
3.7 desta ITC);
Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial (item 13.1.9 do RT 40/2018 e 3.8 desta ITC);
Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores (item 13.1.10 do RT 40/2018 e 3.9 desta ITC);
Sugere-se, ainda, a aplicação de multa pecuniária ao atual ordenador de despesas de 2017, Senhor Reginaldo Simão de Souza, conforme delineado no item 2.1 desta
ITC.
Igualmente, sugere-se a aplicação de multa pecuniária
ao atual ordenador de despesas, Senhor Reginaldo Simão de Souza, e ao ex-gestor, Senhor Javan de Oliveira Silva, pelas razões e fatos delineados no item 12 do
RT 40/2018.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 03562/2018-4 (evento 81) e
manifestou-se de acordo com a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
www.tce.es.gov.br

A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios,
onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer prévio
sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum de dois
terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de; BARROS, Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII, 2010. Disponível
em: < http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de
Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal –
STF analisou a matéria através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o parecer é
prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora:
Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016, inSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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formativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte final do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)

mento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação definitiva acarreta a perda de cargo e a
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992.

Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).

Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão fiscal, dentre outros, a ampla divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer
prévio, os quais ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima que
só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave que,
quando as contas não forem prestadas devidamente, na
forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em
seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.

Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato
seria a prestação anual de Contas de Governo?

Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julga-

A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
www.tce.es.gov.br

Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada
em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art. 71,
II – de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do Tribunal
de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta unicamente
como chefe de um dos Poderes, mas como responsável
geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança –
ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do
Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das finanças da unidade
federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam o
cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e
máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos
Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, 1 cic. 49, IX
da CF/88). (g.n.)
Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):
Tratando-se de exame de contas de Governo o que deve
ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício
das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em
favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das
ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reflete no resultado da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária. Portanto,
tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de contas com foco na conduta do Chefe do Executivo no exercício das funções políticas de planejamento, organização,
direção e controle das políticas públicas idealizadas na
concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando

editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro
de 2017. A referida instrução define em seu art. 3º, “c”,
III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional,
expressando os resultados da atuação governamental,
submetido ao TCEES para avaliação da gestão política do
chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio
com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo
Poder Legislativo.
O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos balanços gerais, definidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a fiscalização financeira e orçamentária do município
será exercida pela Câmara Municipal mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder
Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa
ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e
quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
www.tce.es.gov.br

prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80,
I, II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,
da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo
Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial.
II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00040/2018-9
A Prestação de Contas Anual reflete a atuação do chefe
do Poder Executivo municipal, no exercício das funções
políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, em respeito aos programas,
projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos
de planejamento aprovados pelo Legislativo municipal,
quais sejam: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; bem como, em
respeito às diretrizes e metas fiscais estabelecidas e às
disposições constitucionais e legais aplicáveis.
As contas consolidadas foram objeto de análise pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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2. FORMALIZAÇÃO
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TC 34/2015, recebida e homologada no sistema
CidadES em 10/04/2017, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, inobservando, portanto, o prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de contas encerra-se em 10/04/2019.
Tendo em vista o descumprimento do prazo legal de envio da PCA propõe-se citar o responsável pelo encaminhamento para apresentar suas alegações de defesa, salientando que a entrega fora do prazo gera a possibilidade de aplicação de multa conforme o artigo 135, inciso
VIII da Lei Complementar 621/2012.
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 895/2015,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), definindo os programas prioritários de governo e
estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas
fiscais a serem observados na execução orçamentária.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
910/2015, estimou a receita em R$ 28.900.000,00 e fixou a despesa em R$ 28.900.000,00 para o exercício em
análise, admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de R$ 7.803.000,00 (27% do va-

lor total da despesa fixada na LOA), conforme 5º da LOA
(Lei 910/2015, alterada pelas Leis 916/2016, 917/2016).
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreram aberturas de créditos adicionais, conforme demonstrado:
Tabela
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 3.618.640,79 conforme
segue:
Tabela
Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes:
Tabela
Considerando que a autorização contida na LOA (Lei
910/2015, alterada pelas Leis 916/2016 e 917/2016) para abertura de créditos adicionais foi de R$ 7.803.000,00
e a efetiva abertura foi de R$ 7.780.824,74 (com base na
LOA), constata-se que não houve infringência à autorização estipulada.
4.1.1 Indicativo de Irregularidade
Divergência entre os montantes evidenciados no BALEXO e os demonstrados no DEMCAD.
Base legal: IN TC Nº 034/2015, Anexo I.
Conforme tabela 1, e demonstração abaixo, há divergência entre os montantes de Créditos adicionais suplementares e Anulação de dotações evidenciados no BALEXO e
os demonstrados no DEMCAD:
Tabela
www.tce.es.gov.br

Ressalta-se que em consulta aos arquivos 301 – Lei de alterações da LOA e Anexos e 303 – Decretos de abertura
de créditos adicionais, não foi possível confirmar os valores dos demonstrativos DEMCAD e BALEXO.
Sendo assim, sugere-se citar o responsável para que
apresente as justificativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade.
4.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política fiscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre receitas e despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a capacidade que o município tem
em gerar receitas suficientes para custear as despesas
correntes e de investimentos, sem que haja comprometimento da capacidade de administrar a dívida existente.
As receitas primárias (não-financeiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias
à prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas financeiras).
Por seu turno, o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida fiscal líquida, indicando a necessidade ou não de financiamento do setor público junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece regras em relação às metas de resultados primário e nominal, conforme o §1º do art. 4º:
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes, relatiSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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vas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

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

Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento
das metas estabelecidas na LDO:

Considerando o disposto no art. 9º da Lei Complementar 101/2000 e a previsão no art. 24 da LDO do Município
(Lei 895/2015), sobre quais são os critérios a serem observados para a limitação de empenhos e movimentação
financeira, na hipótese do não atingimento das metas de
resultado nominal e primário:

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes
necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO, para os resultados
primário e nominal, é feito por meio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta estabelecida na LDO para resultados primário e nominal do
município e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados no quadro a seguir:

goria econômica, é a que segue:
(FIGURA)
A execução orçamentária consolidada representa 89,68%
da dotação atualizada, conforme se evidencia na tabela
a seguir:
(FIGURA)
A despesa orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a que segue:

(FIGURA)

(FIGURA)

O município descumpriu as metas estabelecidas na LDO
para os Resultados Primário e Nominal, e, apesar da
ocorrência de superávit financeiro do exercício anterior
(2015), bem como apuração no atual exercício (2016) de
superávit financeiro, observa-se no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial a ocorrência de déficit em recursos ordinários, e em
algumas fontes vinculadas como FUNDEB 40%, 60%, recursos de convênios destinados a programas de educação, recursos de convênios destinados a programas de
saúde, ente outros.

A execução orçamentária evidencia um resultado deficitário no valor de R$1.944.801,78, conforme demonstrado a seguir:
(FIGURA)
Observa-se, no entanto, conforme demonstrado na tabela 14, que este déficit encontra-se suportado por superávit financeiro do exercício anterior (2015).
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.

O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas conforme consta nos seguintes processos:

Sendo assim, sugere-se citar o responsável para justificar-se, trazendo aos autos os atos que implementaram
a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

(FIGURA)

4.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

4.2.1 Indicativo de Irregularidade

No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que
houve uma arrecadação de 94,19% em relação à receita prevista:

Tabela

(FIGURA)

(FIGURA)

A receita orçamentária, segundo a classificação por cate-

Observa-se que a divergência entre o Total (TVDISP por

Tabela

Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho
Base Legal: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF) e 24 da LDO.

www.tce.es.gov.br

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades
apresentado nos termos de verificação:

Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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UG) e Total (TVDISP Consolidado) apontada, decorre do
fato de o TVDISP Consolidado não estar de fato consolidado, evidenciando apenas as contas de saúde e educação, em desacordo com a IN 34/2015 (Anexo I: A - CONTAS DE PREFEITO - TVDISP - Termo de verificação de disponibilidades consolidado, conforme layout constante do
Anexo II desta Instrução Normativa).
Considerando que o referido relatório é um instrumento
acessório, cuja divergência não causou prejuízo à análise
das contas de governo, sugere-se não citar o responsável, e RECOMENDAR que encaminhe, nas próximas prestações de contas, o TVDISP Consolidado, de acordo com
o disposto no instrumento de regulamentação de remessa vigente à época do encaminhamento da Prestação de Contas (atualmente IN 34/2015 atualizada pela IN
40/2016).
Observou-se, ainda, que há divergência nas disponibilidade quando confrontados os demonstrativos TVDISP,
BALPAT e BALFIN por UG, conforme abaixo demonstrado:
(FIGURA)
Da análise supra, depreende-se que tal divergência é pertinente à Câmara Municipal, motivo pelo qual sugere-se
que seja objeto de verificação nas consolidações a serem
realizadas em exercícios vindouros.
6. EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo
em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial deficitário no valor de

R$ 416.673,57. Dessa forma, o resultado das variações
patrimoniais quantitativas refletiu negativamente no patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
(FIGURA)
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.

Constata-se divergência entre o saldos inicial e final dos
restos a pagar, processados e não processados, evidenciados no Demonstrativo dos Restos a Pagar (DEMRAP) e
no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL).
Além disso, observa-se que o Demonstrativo da Dívida
Flutuante (DEMDFL) não apresenta segregação entre os
restos a pagar processados e não processados.
6.1 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.

6.1.1 Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado

Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
do município, no encerramento do exercício em análise:

Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.

(FIGURA)

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se o déficit financeiro nas diversas fontes de recursos especificadas a seguir, resultado
do confronto entre ativo e passivo financeiros:

Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado
no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de
Recursos):
(FIGURA)
O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de
créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei
4.320/1964.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
(FIGURA)
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
Entretanto, o resultado acima é inconsistente com o o
apurado por este TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 22 deste relatório.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do
art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para
que apresente as justificativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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6.1.2 Divergência entre o saldos inicial e final dos restos
a pagar, processados e não processados, evidenciados
no Demonstrativo dos Restos a Pagar (DEMRAP) e no
Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL)
Base Normativa: Instrução Normativa TC 34/2015, artigos 85, 86 e 89 da Lei Federal 4.320/1964 e artigo 50, inciso III, §§ 1º e 3º da LC 101/2000.

plicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.

despesas consolidadas, cumprido o limite legal de 60%,
no entando não foi cumprido o limite prudencial de 57%.

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que
por sua vez, segundo definição da Secretaria do Tesouro Nacional:

Relativamente ao exercício 2016, foram emitidos pareceres de alerta conforme demonstrado no quadro abaixo:

Constata-se, conforme a tabela 15, existência de divergência entre o saldos inicial e final dos restos a pagar, processados e não processados, evidenciados no Demonstrativo dos Restos a Pagar (DEMRAP) e no Demonstrativo
da Dívida Flutuante (DEMDFL).

É o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços,
transferências correntes e outras receitas correntes do
ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

Sendo assim, sugere-se citar o responsável para apresentar suas alegações de defesa relativamente às divergências ocorridas.

Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016, que,
conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou
R$ 27.012.657,50.

7. GESTÃO FISCAL

Constatou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 54,71% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha
APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:

7.1 DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAL E PRUDENCIAL DAS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DO LIMITE PRU
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente ex-

(FIGURA)
Conforme se observa da tabela anterior não foram cumpridos os limites legal e prudencial (limite legal = 54% e
prudencial = 51,3%).
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 58,08% em relação
à receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
(FIGURA)
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
O histórico de descumprimento é o que se segue:
(FIGURA)
Sendo assim, sugere-se citar o responsável para que querendo, apresente as justificativas e documentos que entender necessários face ao descumprimento do limite de
despesa com pessoal.
7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receiSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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tas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (artigo 52
da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001,
disciplinado que a dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual do município, ao final do exercício em análise, a dívida consolidada líquida representou
0,00% da receita corrente líquida, conforme se demonstra na tabela a seguir:
(FIGURA)
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando
em acordo com a legislação supramencionada.
7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da
Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I, alínea
“c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos
financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamen-

to mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro.
A Constituição da República outorgou a competência ao
Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos
municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo
sobre os limites para a contratação das operações de crédito pelos municípios, inclusive concessão de garantias,
seus limites e condições de autorização, conforme art. 7°.
Para os municípios, restou definido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um
exercício financeiro;
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida para o comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.
Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos municípios, o máximo de 22% (vinte e
dois por cento) da receita corrente líquida, conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu
que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta
e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que,
www.tce.es.gov.br

cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
definido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO), o Senado Federal definiu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as
disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de contas, os montantes e limites de operações de crédito contratadas pelo município, apurados ao final do exercício
em análise:
(FIGURA)
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados, no exercício, os limites de contratação
de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art.
167 da Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou recebimento de contragarantias.
7.4 OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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NO ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
7.4.1 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar
O passivo financeiro das entidades públicas é composto
de valores devidos cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou
pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado
ao orçamento, como as consignações e depósitos de terceiros.
Restos a pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte forma,
em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto adquirido
ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o
pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser can-

celados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução,
não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa
forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não
paga será inscrita em restos a pagar não processados.
Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente
a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 101/2000:
Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).
O demonstrativo também possibilita a verificação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último
ano de mandato da gestão administrativo-financeira de
cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações de
www.tce.es.gov.br

despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável
em sua prestação de contas, verificou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo (2º semestre ou 3º quadrimestre
de 2016) são as que seguem:
(FIGURA)
Verifica-se da tabela 22 que não há evidências do descumprimento dos arts. 42 e 55 da LRF.
7.5 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR
NO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II,
subseção II, questões acerca da despesa com pessoal e
de seu controle total:
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art.
169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato
de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no
art. 20.
Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes autos refere-se ao final de mandato do titular do Poder Executivo Municipal, necessário que seja avaliada a mencioSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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nada disposição estabelecida no parágrafo único do art.
21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte
de Contas dá interpretação ao mencionado dispositivo.
Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada esta
matéria e o Plenário desta Corte de Contas firmou entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de 25/01/2012, de onde se extrai:
Já o preceito contido no parágrafo único do referido art.
21, além do cunho de moralidade pública implícito no
citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos de
favorecimento relacionados com os quadros de pessoal, mediante concessões em final de mandato (contratações, nomeações atribuição de vantagens etc.), no sentido de evitar o crescimento das despesas de pessoal, o
conseqüente comprometimento dos orçamentos futuros
e a inviabilização das novas gestões. 14. Entretanto, apesar de ser direcionado a todos os administradores públicos, o citado dispositivo, da mesma forma que o caput
do artigo 21, não pode ser interpretado literalmente, sob
pena de inviabilizar a administração nos últimos 180 dias
da gestão de seus dirigentes, uma vez que, se assim fosse, nesse período, estariam impedidos de realizar qualquer tipo de ato que resultasse aumento de despesa.
Dessa forma, considerando que o objetivo da norma contida no Parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar
nº 101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode ela atingir as ações dos administradores voltadas para o atingimento das metas previstas no planejamento do
órgão. 15. Assim, para que haja a incidência da vedação
prevista no mencionado dispositivo legal, com a consequente nulidade dos atos, é necessário que estes se apre-

sentem conjugados dos seguintes pressupostos: resultar
aumento da despesa com pessoal, refletir ato de favorecimento indevido e ser praticado nos 180 dias que antecedem o final do mandato. 16. Como consequência lógica, a nulidade prevista deixa de incidir sobre os atos de
continuidade administrativa que, guardando adequação
com a lei orçamentária anual, sejam objeto de dotação
específica e suficiente, ou que estejam abrangidos por
crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas
no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, com compatibilidade com o Plano Plurianual e a com a Lei de Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso]. [...] Isto posto, conclui-se que a
concessão de abono pecuniário pela Câmara Municipal a
servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente, cedidos e inativos, pode acontecer por meio
de lei em sentido estrito/formal, de iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante o período de 180 dias,
observados os limites previstos no art. 20, da LRF, bem
como o estabelecido no art. 16 do mesmo diploma legal
e no art. 169, § 1º, da CF.”
No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos
últimos 180 dias (de 05 de julho até final do exercício) do
mandato do Prefeito Municipal, foi analisada a informação das folhas de pagamento referentes às competências
de junho a dezembro do exercício em análise, de onde
se apurou:
(FIGURA)
Como resultado, depreende-se que não há evidências de
descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta Corte de
Contas.
www.tce.es.gov.br

7.6 RENÚNCIA DA RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da
qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária,
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas
Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos, o da estimativa e compensação da renúncia de receita e o da margem de expansão das despesas obrigatórias
de caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o
exercício sob análise, constata-se a inexistência de previSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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são para beneficiar instituições com renúncia de receita.
8. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 33,08% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme
planilha de apuração, APÊNDICE D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Tabela
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação
que integra a prestação de contas anual, que o município

destinou 94,87% das receitas provenientes do Fundeb,
conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE D, apresentado resumidamente na tabela a seguir:
(FIGURA)
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das
ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Definiu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e transferências a serem aplicados, anualmente, pela União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios,
objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
As normas de fiscalização, avaliação e controle das deswww.tce.es.gov.br

pesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde
nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da aplicação dos recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 20,16% da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE E deste
relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
(FIGURA)
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo consSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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titucional previsto para a saúde.
8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e atribuiu aos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a competência fiscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

pelos grupos organizados ou organizações de classe que
representam esses segmentos e comunicada ao chefe do
Poder Executivo para que este, por ato oficial, os nomeie
para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB não é uma nova instância de controle, mas sim de
representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do
Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas
do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas
ou irregularidades eventualmente cometidas, para que
as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha
a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:

2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;

Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e
a aplicação dos recursos do FUNDEB;

2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;

O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, conforme segue:

Supervisionar a realização do censo escolar anual;

A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada

Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e acompawww.tce.es.gov.br

nhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de
Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise da prestação
de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o
demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira, acompanhado de parecer conclusivo, e notificar o
órgão executor dos programas e o FNDE quando houver
ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos
recursos.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que integra a
prestação de contas anual do município, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício em análise, e
constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos de
Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre,
o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do
gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas,
encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC 141/2012,
art. 41).
A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS em caSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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da ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses
dados com os indicadores de saúde da população em seu
âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou-se aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração
do relatório detalhado referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho
de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da
execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer
conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 34/2015 disciplinou a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização
sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em
ações e serviços públicos de saúde, na forma dos artigos
34 a 37 da Lei Complementar Federal 141/2012.
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre a
prestação de contas relativa ao exercício em análise, e
constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
9. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO PARA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela

Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os
municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder
Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo e o
limite máximo de gastos com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela
Portanto, verifica-se, da tabela acima, que o limite constitucional não foi cumprido.
Sendo assim, sugere-se citar o responsável para que querendo, apresente as justificativas e documentos que entender necessários face ao descumprimento do limite
máximo para transferências de recursos ao poder legislativo
10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
www.tce.es.gov.br

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos
por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária”.
Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema
de Controle Interno da Administração Pública, aprovando também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”,
e estabelecendo prazos para que os jurisdicionados atendessem aos comandos regulamentadores.
Consta da Instrução Normativa TC 34/2015 previsão para
encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão cenSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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tral do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do
artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, constata-se
que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei
municipal 801/2012, sendo que a Câmara Municipal subordina-se à unidade de controle interno do Executivo
Municipal.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa TC
34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação, sendo que não foram apontados indicativos de irregularidades, mas houve ressalvas, conforme
abaixo transcrito:

tivo nº 2010.01.279.711, exarado pela Juíza Auxiliar de
Precatório, Drª. Marlucia Ferraz Moulin, para a ciência e
providencias necessárias relativas às ocorrências vinculadas ao pagamento de precatório do ente publico jurisdicionado desta Corte de Contas.
Conforme a Manifestação Técnica 1571/2017 - TC
9052/2017-5:
Compulsando os documentos anexados, verifica-se o
descumprimento por parte do Chefe do Poder Executivo local do Município de Ibitirama quanto ao não pagamento de valores referente à precatório, cujo vencimento se deu em 31/12/2016, e até a data da noticia não havia sido depositado junto a conta especial judicial controlada pelo TJ-ES.
Registra-se também que se vê que precatórios vencidos
em 31/12/2015, só foram quitados em 2016 e 2017, ou
seja, evidenciando que os atrasos são frequentes e corriqueiros, permanecendo em aberto este da noticia ora
aventada.
(...)

12 PROCESSO APENSO (TC 9052/2017-5) – REPRESENTAÇÃO

Assim, a matéria posta se aplica o art. 100 da CF/88 c/c
97 ADCT da CF/88, com a redação da pela EC 62/2009. O
inciso III, do §10 do art. 97 da ADCT – CF/88 prevê os procedimentos a serem aplicados aos Chefes do Poder Executivo em caso de descumprimento de liberação dos recursos dos precatórios expedidos pelos Tribunais de Justiça, quais sejam, responderá na forma da legislação de
responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa.

Há apensado a este processo, o TC 9052/2017-5 referente a Representação pertinente a encaminhamento efetuado pelo Tribunal de Justiça deste Estado, em cumprimento ao despacho de fls. 310 do processo administra-

Em tese, se configurada a materialidade e culpabilidade, a matéria descrita pode se amoldar aos artigos supras citados, e estando esta na competência desta Corte (art. 1º, XI, XVI), os sujeitos passivos sobre jurisdição

Figura
11. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em
análise.

www.tce.es.gov.br

desta Corte (art. 4º e 5º), com respaldo no art. 181 e 182,
I, II, todos do Regimento Interno desta Casa de Contas
– Resolução nº 261/13, este subscritor SUGERE ao Nobre Conselheiro Relator que RECEBA ESTA NOTICIA como
REPRESENTAÇÃO a ser apurada pela SECEX – Denuncia
e Representação por força do art. 47, VIII, com informação à SECEX – Contas, para subsidiar as contas dos gestores em análise naquela unidade de controle externo, por
exegese do art. 47, VII, a, relativa aos exercícios financeiros de 2016 e 2017.
Observou-se que a Relação Consolidada dos Precatórios (Mapa de Precatórios) – RELPRE, encaminhado na PCA/2016 não apresenta saldo de precatórios, e
o ANEXO XVI - Demonstrativo da Dívida Fundada DEMDIF demonstra apenas o saldo de R$ 5.472,09, na conta
211110303000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000.
Tendo em vista o não pagamento de valores referente à precatório (nº 0025661-94.2014.8.08.0000 – DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA), cujo vencimento se deu em
31/12/2016, sem que houvesse sido depositado junto a
conta especial judicial controlada pelo TJ-ES, sugere-se citar o prefeito responsável pelo exercício 2016 e o atual,
para que apresentem alegações de defesa acompanhados de documentos probantes (comprovantes de pagamento relativamente aos precatórios objeto do processo
administrativo: 2010.01.279711).
13. ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS)
13.1 CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos
dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal
como evidenciado a seguir.

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001

12.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária
na dotação “Reserva de Contingência”:

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

(FIGURA)

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não
processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada
menos total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela seguinte:

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.

(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
13.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados.
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela seguinte:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
13.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação
Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário

13.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação
Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
13.1.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001

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

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária
na dotação “Reserva do RPPS”:

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial
(coluna exercício anterior), conforme demonstrado na tabela abaixo:

(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
13.1.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
13.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
13.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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entre os demonstrativos contábeis.
13.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial

mentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
13.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

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

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:

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

(FIGURA)

Verifica-se que de acordo com a tabela 03, os créditos
adicionais suplementares abertos com excesso de arrecadação (R$ 219.957,58) e com Superávit Financeiro do
exercício anterior (R$ 3.398.683,21) correspondem ao
montante de 3.618.640,79.

Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar as justificativas que julgar necessárias.
13.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar as justificativas que julgar necessárias.
13.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orça-

(FIGURA)

13.1.13 As despesas foram executadas em valores superiores às receitas realizadas
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor total da receita realizada no Balanço Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa
executada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)

Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do Vice-Prefeito referentes ao exercício de 2016, verifica-se que
o Prefeito, percebeu R$ 10.028,20 mensais a título de
subsídio; e o Vice-Prefeito, percebeu R$ 5.014,10 mensais a título de subsídio; com exceção do mês de fevereiro/2016, no qual percebeu R$ 10.028,20, por ter substituído o Prefeito, que estava em gozo de férias.
Diante do exposto, constata-se que as despesas com a
remuneração desses Agentes Políticos, durante o exercício 2016, estão em conformidade com o mandamento legal.
14. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual, ora analisada, refletiu a
atuação do prefeito municipal responsável pelo governo no exercício de 2016, chefe do Poder Executivo municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas
do município.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.

Observa-se, conforme demonstrado na tabela 14, que
este o déficit orçamentário apurado encontra-se suportado por superávit financeiro do exercício anterior
(2015).

Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião pela citação da responsável, com base
no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:

14. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

Tabela

Base Legal: Lei Municipal nº 805/2012; arts. 37, incisos X
e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da República.

II.3 DA REVELIA

A Lei Municipal 805/2012 fixou os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, em R$ 9.500,00 e R$ 4.750,00, respectivamente.
www.tce.es.gov.br

Por meio do Despacho 30883/2018-1, o Núcleo de Controle de Documentos desta Corte informou que não foi
enviada qualquer documentação em nome dos senhores
Javan de Oliveira Silva e Reginaldo Simão de Souza, refeSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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rente aos Termos de Citação 267/2018 e 268/2018, respectivamente, com vencimento em 19/06/2018.
Considerando a inércia dos responsáveis em atender à
citação deste Tribunal, DECLARO à REVELIA dos senhores Javan de Oliveira Silva e Reginaldo Simão de Souza,
nos termos do art. 301, parágrafo único do RITCEES.

veira Silva. Da mesma forma que o atual gestor, ao ex-gestor foi concedido o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme DECISÃO SEGEX 076/2018 e TERMO DE CITAÇÃO 267/2018.

II.4 DAS IRREGULARIDADES

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor Javan Oliveira Silva não apresentou suas justificativas, consoante
despachos NCD 30883/2018 e SGS 31280/2018.

Ante a documentação conduzida aos autos, por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação
delineada na Instrução Técnica Conclusiva 2750/2018-5,
adoto-a como razões de decidir e a transcrevo abaixo:

Assim, passa-se, nesse momento, à instrução dos autos,
conforme despacho 31541/2018, exarado pelo Gabinete
do Relator, considerando a ausência de defesa dos responsáveis.

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS NO
RELATÓRIO TÉCNICO 40/2018 DE RESPONSABILIDADE
DO SENHOR REGINALDO SIMÃO DE SOUZA

Tratam os presentes autos das contas anuais apresentadas pelo Senhor Javan de Oliveira Silva, Prefeito do município de Ibitirama, exercício de 2016.
De acordo com o Relatório Técnico (RT) 40/2018 foram
constatados indicativos de irregularidade passíveis de citação do gestor responsável. Das irregularidades apontas no RT, verificou-se que algumas destas eram de responsabilidade do atual prefeito.

2.1 Descumprimento de prazo de encaminhamento do
PCA, passível de aplicação de multa nos termos do artigo 135, inciso VIII da Lei Complementar 621/2012 (item
2.1 do RT 40/2018.
Base legal: Instrução Normativa TCEES 34/2015
Responsável: Reginaldo Simão de Souza.

Nesse sentido, o Senhor Reginaldo Simão de Souza, atual prefeito do município de Ibitirama, foi citado, nos termos da DECISÃO SEGEX 076/2018 e do TERMO DE CITAÇÃO 268/2018, a exercer seu direito ao contraditório e
à ampla defesa quanto aos indicativos de irregularidade
apontados no RT.

2.2 Processo Apenso (TC 9052/2017-5) – Representação: não pagamento de valores referente à precatório,
cujo vencimento se deu em 31/12/2016 (item 12 do RT
40/2018).

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor Reginaldo
Simão de Souza não apresentou suas justificativas, consoante despachos NCD 30883/2018 e SGS 31280/2018.

De acordo com o RT 40/2018, ficou constatado que o
gestor responsável pelo encaminhamento da Prestação
de Contas Anual não cumpriu o prazo estabelecido para o encaminhamento da mesma. Igualmente, verificou-se descumprimento da decisão judicial de pagamento

Ainda nos termos do RT 40/2018, foram constatadas irregularidades atribuídas ao ex-gestor, Senhor Javan Oli-

Responsáveis: Reginaldo Simão de Souza e Javan de Oliveira Silva.

www.tce.es.gov.br

do precatório a credor específico.
Inicialmente, cabe ressaltar que o comando do § 7º do
art. 157 do RITCEES estabelece que o responsável que
não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao
processo.
Considerando a ausência de justificativas por parte do
interessado, vimos opinar no sentido de que este Tribunal aplique multa pecuniária ao Senhor Reginaldo Simão
de Souza, pelo descumprimento do prazo previsto na legislação pertinente para envio da PCA (item 2.1 do RT
40/2018), bem como, em solidariedade ao Senhor Javan de Oliveira Silva, pelo não pagamento de precatório
emitido pelo juízo competente (item 12 do RT 40/2018).
3 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS NO
RELATÓRIO TÉCNICO 40/2018 DE RESPONSABILIDADE
DO SENHOR JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
3.1 Divergência entre os montantes evidenciados no
BALEXO e os demonstrados no DEMCAD (item 4.1.1 do
RT 40/2018).
Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO Quanto à
Limitação de Empenho (item 4.2.1 do RT 40/2018).
Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro
Encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado (item 6.1.1 do RT 40/2018).
Divergência entre o saldos inicial e final dos restos a pagar, processados e não processados, evidenciados no
Demonstrativo dos Restos a Pagar (DEMRAP) e no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) (item 6.1.2
do RT 40/2018).
Descumprimento dos Limites Legal e Prudencial das DesSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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pesas com Pessoal do Poder Executivo e do Limite Prudencial das Despesas com Pessoal Consolidadas (item
7.1 do RT 40/2018).
Descumprimento do limite máximo para transferências
de recursos ao poder legislativo (item 9 do RT 40/2018).
Processo Apenso (TC 9052/2017-5) – Representação: não
pagamento de valores referente à precatório, cujo vencimento se deu em 31/12/2016 (item 12 do RT 40/2018).
Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial (item 13.1.9 do RT 40/2018).
Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores (item 13.1.10 do RT 40/2018).
De acordo com o RT 40/2018, verificou-se diversos indicativos de irregularidade de responsabilidade do prefeito à época, Senhor Javan de Oliveira Silva.
Inicialmente, cabe ressaltar que o comando do § 7º do
art. 157 do RITCEES estabelece que o responsável que
não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao
processo.
Assim e, considerando a ausência de justificativas capazes de afastar os indicativos de irregularidades apontados na peça inicial, vimos sugerir a manutenção dos seguintes indicativos de irregularidade: 4.1.1, 4.2.1, 6.1.1,
6.1.2, 7.1, 9, 12, 13.1.9 e 13.1.10, todos do RT 40/2018.
E, considerando a ausência de justificativas por parte do
interessado, vimos opinar no sentido de que este Tribunal aplique multa pecuniária ao Senhor Javan de Oliveira Silva, em solidariedade ao Senhor Reginaldo Simão de Souza, pelo não pagamento de precatório emitido pelo juízo competente, nos termos do item 12 do

RT 40/2018.
[...]
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Ibitirama, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Ibitirama, recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Senhor JAVAN DE OLIVEIRA SILVA, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012,
em face da manutenção dos seguintes indicativos de irregularidade:
Divergência entre os montantes evidenciados no BALEXO e os demonstrados no DEMCAD (item 4.1.1 do RT
40/2018 e 3.1 desta ITC);
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (item 4.2.1 do RT 40/2018 e 3.2
desta ITC);
Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro
Encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado (item 6.1.1 do RT 40/2018 e 3.3 desta ITC);
Divergência entre os saldos inicial e final dos restos a pagar, processados e não processados, evidenciados no
Demonstrativo dos Restos a Pagar (DEMRAP) e no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) (item 6.1.2
do RT 40/2018 e 3.4 desta ITC);
www.tce.es.gov.br

Descumprimento dos Limites Legal e Prudencial das Despesas com Pessoal do Poder Executivo e do Limite Prudencial das Despesas com Pessoal Consolidadas (item
7.1 do RT 40/2018 e 3.5 desta ITC);
Descumprimento do limite máximo para transferências
de recursos ao poder legislativo (item 9 do RT 40/2018
e 3.6 desta ITC);
Processo Apenso (TC 9052/2017-5) – Representação: não
pagamento de valores referente à precatório, cujo vencimento se deu em 31/12/2016 (item 12 do RT 40/2018
e 3.7 desta ITC);
Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial (item 13.1.9 do RT 40/2018 e 3.8 desta ITC);
Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores (item 13.1.10 do RT 40/2018 e 3.9 desta ITC);
Sugere-se, ainda, a aplicação de multa pecuniária ao
atual ordenador de despesas de 2017, Senhor Reginaldo
Simão de Souza, conforme delineado no item 2.1 desta ITC.
Igualmente, sugere-se a aplicação de multa pecuniária
ao atual ordenador de despesas, Senhor Reginaldo Simão de Souza, e ao ex-gestor, Senhor Javan de Oliveira Silva, pelas razões e fatos delineados no item 12 do
RT 40/2018.
No entanto, com relação a irregularidade pelo não pagamento de valores referente à precatório, cujo vencimento se deu em 31/12/2016, com análise constante nos itens 2.2 e 3.7 da Instrução Técnica Conclusiva
02750/2018-5, divirjo da área técnica e do Ministério
Público de Contas e entendo que a presente matéria não
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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deve ser objeto de análise de prestação de contas, visto
tratar-se de processo de fiscalização (representação), razão pela qual determino o desapensamento do processo
09052/2017-5 destes autos, para análise em separado.
II.4.1 Descumprimento dos Limites Legal e Prudencial
das Despesas com Pessoal do Poder Executivo e do Limite Prudencial das Despesas com Pessoal Consolidadas (item 7.1 do RT 40/2018).
Acrescenta-se que quanto às despesas com pessoal, o
arcabouço legal brasileiro deu bastante importância, e
não poderia ser diferente, pois o impacto que esses gastos têm no equilíbrio das contas públicas está cabalmente demonstrado. O caput do art. 169 da CF/88 determina
que “a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar”.
A estrutura da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que
regulamentou a matéria quanto às normas sobre despesas com pessoal, está prevista nos artigos 18 a 23, inseridos no Capítulo IV – da despesa pública. A Seção II desse
Capítulo, que cuida especificamente das despesas com
pessoal, é dividida em três subseções: (I) trata das definições e limites; (II) versa sobre o controle de tais despesas; e (III) dispõe sobre as despesas com seguridade social.
Nesse âmbito a CF/88, a LRF e a Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal possuem poderosas salvaguardas para
impedir que as despesas com pessoal saiam dos trilhos.
Essas salvaguardas preveem que: (i) o aumento das despesas com pessoal só pode ser feito mediante o rigoroso cumprimento das regras estabelecidas; (ii) são nulos
os atos que provocam aumentos sem observar tais regras; (iii) uma vez ultrapassados os limites legais, abre-

-se prazo para o seu retorno; e (iv) o descumprimento
do previsto nos três itens anteriores impõe sanções institucionais e pessoais.

poderá também perder o cargo na forma da Lei nº 9.801,
de 14 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo público por excesso de despesa.

Nesse contexto, o art. 169 da Constituição determina
que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos pelo art. 19 da LRF. E,
conforme o art. 22 da mesma Lei, se essa despesa ultrapassar a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são
vedados ao Poder ou órgão concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, a qualquer título, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa, provimento de cargo público, e contratação de
hora extra.

Consequentemente, o descumprimento dos limites em
questão e a não adoção das medidas corretivas imperativamente ordenadas pela CF/88 e pela LRF são condutas
graves que ensejam a aplicação de sanções administrativas (multa de 30% dos vencimentos anuais) e penais (reclusão de até 4 anos) previstas nos artigos 359-D e 359-G
Código Penal e artigo 5º, IV, da Lei no 10.028/2000.

Já os incisos I, II e III do art. 23, § 3º da LRF estabelecem
que se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro (prazo dobrado no caso de crescimento
real baixo ou negativo do PIB). Não alcançada a redução
no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o
ente não poderá receber transferências voluntárias, obter garantia, direta ou indireta, de outro ente, ou contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.
Determinam os §§ 3º e 4º do artigo 169 da CF/88 que,
para restabelecer os limites, serão adotadas: (i) a redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança; e (ii) a exoneração dos servidores não estáveis. Todavia, se tais providências não forem suficientes, (iii) o servidor estável
www.tce.es.gov.br

No caso concreto constatei, com base na documentação
que integra a prestação de contas de 2016, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 54,71% da receita corrente líquida, ultrapassando
o limite legal de 54%. No que se refere às despesas totais
com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, confirmei que essas despesas atingiram
58,08% em relação à receita corrente líquida, extrapolando o limite prudencial de 57%.
Todavia, verifiquei que o município reconduziu a despesa com pessoal no prazo previsto em lei, razão pela qual,
deixo de aplicar as sanções acima explicitadas.
Neste sentido, restou constatado que no 2º semestre
de 2017 o município se encontrava no limite prudencial,
conforme tabela abaixo:
(FIGURA)
Fonte: Processo TC 2107/2018
Registra-se, porém, que no Relatório de Gestão Fiscal
2107/2018 já houve a Decisão 611/2018, a qual deliberou a determinação para que fosse observado as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Pelo exposto, deixo de determinar as medidas previstas
na Lei de Responsabilidade Fiscal para o retorno do limite de despesa com pessoal, haja vista que tal determinação já está sendo objeto de monitoramento por este Tribunal de Contas.
II.5 QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao final de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por significativas transformações, que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina fiscal, tendo como marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no
4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das
práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às
normas internacionais de contabilidade; e (iv) a edição
da Lei da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação
das contas prestadas anualmente pelos chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir da LRF que ele
ganhou contornos operacionais para garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão fiscal, cujas disposições criam obrigações por meio de instrumentos como
o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório
de Gestão Fiscal constantes do Manual de Demonstrati-

vos Fiscais – MDF. Outras importantes iniciativas foram
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal das contas públicas, instituiu condições e limites para despesas
obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal, despesas com seguridade social, dívida pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(FIGURA)
Os dados acima demonstram que o município obteve superávit financeiro para abertura de créditos adicionais
orçamentários no exercício subsequente no valor de R$
3.445.173,05.
Com relação ao resultado negativo na execução orçamentária, as despesas empenhadas suplantaram as receitas arrecadas no exercício de 2016, apresentando um
déficit orçamentário de R$ 1.944.801,78, todavia, foi absolvido totalmente pelo superávit financeiro do exercício
anterior de R$ 4.596.333,54.
Quanto ao resultado financeiro negativo, este demonstra
que houve mais saídas de recursos que entradas, apresentando uma diminuição no caixa de R$ 7.634.501,38
para R$ 5.100.718,00 (Balanço Financeiro – item 5 do
RT).
Quanto ao resultado patrimonial negativo, este demonswww.tce.es.gov.br

tra apenas que houve uma maior variação patrimonial
diminutiva que variações patrimoniais aumentativas.
Essas alterações quantitativas, decorrem de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu parcialmente os limites constitucionais e legais, pois não ultrapassou o limite de despesa com pessoal consolidado,
não realizou operações de crédito e antecipação de receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo com
ensino, Fundeb e saúde. Todavia, ultrapassou o limite
de despesa com pessoal do Poder Executivo e repassou
o duodécimo ao legislativo acima do máximo permitido.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Ibitirama, sob a responsabilidade
do senhor Javan de Oliveira Silva, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2016, não atendeu de forma majoritária aos preceitos constitucionais, legais e da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua
consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial (Item 13.1.9 do RT 40/2018) e 3.8 da
ITC 2750/2018;

1.7 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que di-

1.1 Declarar à REVELIA dos senhores Javan de Oliveira
Silva e Reginaldo Simão de Souza, nos termos do art.
301, parágrafo único do RITCEES.

1.2.8 Divergência entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores (Item 13.1.10 do RT 40/2018 e 3.9
da ITC 2750/2018).

cio financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,

1.2 Manter as seguintes irregularidades:

1.3 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de Ibitirama, no exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Javan de Oliveira Silva, na forma
prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012.

1.2.1 Divergência entre os montantes evidenciados no
BALEXO e os demonstrados no DEMCAD (Item 4.1.1 do
RT 40/2018 e 3.1 da ITC 2750/2018);
1.2.2 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (Item 4.2.1 do RT 40/2018 e
3.2 da ITC 2750/2018);
1.2.3 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado (Item 6.1.1 do RT 40/2018 e 3.3 da ITC
2750/2018);
1.2.4 Divergência entre os saldos inicial e final dos restos a pagar, processados e não processados, evidenciados no Demonstrativo dos Restos a Pagar (DEMRAP) e
no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) (Item
6.1.2 do RT 40/2018 e 3.4 da ITC 2750/2018);
1.2.5 Descumprimento dos Limites Legal e Prudencial
das Despesas com Pessoal do Poder Executivo e do Limite Prudencial das Despesas com Pessoal Consolidadas
(Item 7.1 do RT 40/2018 e 3.5 da ITC 2750/2018);
1.2.6 Descumprimento do limite máximo para transferências de recursos ao poder legislativo (Item 9 do RT
40/2018 e 3.6 da ITC 2750/2018);
1.2.7 Divergência entre a Demonstração das Variações

1.4 Formar autos apartados, nos termos do artigo 281
do RITCEES, com a finalidade de responsabilizar pessoalmente, o senhor Reginaldo Simão de Souza, pelo descumprimento disposto no artigo 389, inciso VIII da Resolução 261, de 4 de junho de 2013, consoante apontamento descrito no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 02750/2018-5.
1.5 Determinar o desapensamento do processo TC
9052/2017-5 (Representação) destes autos, para proceder a análise em separado da irregularidade que diz respeito ao não pagamento de valores referente à precatório, cujo vencimento se deu em 31/12/2016.
1.6 Alertar sobre a existência da determinação constante na Decisão TC 611/2018-9 do Processo TC 2107/2018
(Relatório de Gestão Fiscal/ 2º semestre de 2017) para que observe as vedações sobre despesas com pessoal previstas no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, sob pena de multa prevista no
inciso IV, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
www.tce.es.gov.br

vulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercína forma do art. 48 da LRF.
1.8 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator)
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 1334/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03357/2015-9
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
UGs: CMBE - Câmara Municipal de Boa Esperança, PMBE
- Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: COORDENADOR-GERAL AUDITORIA ATUARIA INSS
Responsável: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE, DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA, VALDIR RAMOS MATTUSOCH, PEDRO JOSE DUTRA SOBRINHO
Procurador: VANESSA GONCALVES DE SOUZA
CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
– PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA – CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - EXERCÍCIOS DE
2011 A 2015 – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES
SOBRE O PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO
MATERNIDADE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE
2011 A JUNHO DE 2015 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO – DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

MUNICIPAL VISANDO À COBRANÇA DOS RESPONSÁVEIS
– DISPENSA DE ENCAMINHAMENTO DO PROCEDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM FUNÇÃO DO VALOR –
MONITORAMENTO NOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de fiscalização na Previdência Social realizada
no Regime Próprio de Previdência Social do município de
Boa Esperança, que apresentam indícios de irregularidades.
Da apuração identificaram-se indícios de irregularidades
que foram reproduzidos na Manifestação Técnica Preliminar MTP 430/2015 (fls. 19/20), evento com base na qual,
sugeriu-se a notificação dos atuais responsáveis.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM
1.007/2015 (fls. 22/23), decidi pela notificação dos senhores Romualdo Antônio Gaigher Milanese - Prefeito
Municipal e Pedro José Dutra Sobrinho - Presidente da
Câmara Municipal (fls. 27 e 30), conforme sugerido na
MTP nº 430/2015 (fls. 19/20), sendo que em 17/08/2015
foram encaminhadas as devidas justificativas pelo Sr. Pedro José Dutra Sobrinho, Presidente da Câmara Municipal, fls. 33-46.

DRPSP/CGACI nº 0239/2015, fls. 77/81, dando conta da
tramitação do processo de Boa Esperança junto àquela
autarquia, no qual informa a seguinte conclusão:
15. Diante do exposto, concluo, com fulcro no art. 17,
caput, da Portaria MPS nº 530, de 24 de novembro de
2014, que a documentação carreada aos autos comprova o pleno saneamento das irregularidades julgadas procedentes na Decisão de Notificação – DN MPS/SPPS/
DRPSP/CGACI nº 9, portanto proponho:
a. ALTERAR no CADPREV a situação do ente federativo
para “REGULAR”, em relação ao critério “caráter contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa”, conforme
análise supra.
b. OFICIAR o ente federativo do presente Despacho, com
cópia à Unidade Gestora para conhecimento.
c. ENVIAR cópia do presente Despacho Decisório ao egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, face
ao contido no art. 75 da Constituição Federal.
Em 07.01.2016, vieram aos autos, intempestivamente,
o senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanese, apresentando suas justificativas, fls. 90/286.

Mediante Decisão Monocrática Preliminar 1879/2015,
fls. 57/58, determinei a Citação do senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanese, conforme sugerido na MPT nº
748/2015, fls. 53/55.

Ato continuo, o NEC através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 61/2016, fls. 288/289, concluiu que o processo deve ser encaminhado para a Secretaria de Controle Externo competente para análise acerca da referida documentação, resguardando-se a competência regimental deste Núcleo para manifestar-se acerca de toda
a matéria ventilada nos autos no encerramento da fase
de instrução.

Em 05.10.2015, o Ministério da Previdência Social, mediante Ofício MPS/SPPS/DRPSP/CGACI nº 781, fl. 76, encaminhou cópia do Despacho Justificativa MPS/SPPS/

Após, à Secretaria de Controle Externo de Previdência e
Pessoal - SecexPrevidencia elaborou a Instrução Técnica
Inicial ITI nº 366/2017-3 (evento 04), que concluiu pela

www.tce.es.gov.br
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conversão do presente processo em tomada de contas
especial, e pela citação dos responsáveis.
Assim, instruído o feito, encampando o entendimento técnico, proferi voto 03108/2017-1 (evento 08), convertendo o processo em tomada de contas especial e
citando os responsáveis conforme sugerido pela ITI nº
366/2017-3 (evento 04).
Encerrando a instrução processual, a Secex Previdencia,
prolatou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 01439/20189 (evento 29) com a seguinte proposta;
I. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
III.1 Levando-se em conta as análises aqui procedidas e
as motivações adotadas, concluímos pela rejeição das
preliminares suscitadas nos subitens II.1; II.2; II.3; II.4; e
II.5 desta ITC, nos termos descritos a seguir:
III.1.1 Ausência de recolhimento tempestivo de contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de
auxílios doença e maternidade (Item II.1 e II.2 desta ITC)
Base legal: Inobservância § 1º do art. 26 da Lei Municipal n° 1.269/2005.
III.1.2 Ausência de adoção de providencias para cobrança tempestiva de contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de auxílios doença e maternidade durante o período de: janeiro/2011 a julho/2014 da
Câmara Municipal de Boa Esperança; e de março/2011
a junho/2015 da Prefeitura Municipal de Boa Esperança.
(Item II.3 desta ITC).
Base legal: Inobservância ao art. 8º, da Lei Municipal n°
1.269/2005.
III.1.3 Dano ao erário em razão da incidência de juros sobre parcelamento de contribuições previdenciárias não

recolhidas ao Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Boa Esperança. (Itens II.4 e
II.5 desta ITC).

como responsáveis em relação aos itens a seguir especificados, por entender que nestes casos estão ausentes elementos da responsabilização:

Base legal: Combinação dos artigos 186 e 927 do Código
Civil Brasileiro.

II.1.1.1 pelo senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, em relação aos seguintes itens: II.1. (Ausência
de recolhimento tempestivo de contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de auxílio doença
e salário maternidade durante o período de janeiro de
2011 a junho de 2015, pela Prefeitura Municipal de Boa
Esperança); II.4. (Dano ao erário em razão da incidência
de juros sobre parcelamento de contribuições previdenciárias não recolhidas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança).

Ressarcimento: Diante do preceituado no art. 79, inciso
III, da Res. TC 182/02, conclui-se opinando por rejeitar as
razões de justificativas e julgar irregulares as contas em
razão das irregularidades disposta nos itens II.1 a II.5 desta Instrução Técnica Conclusiva, sendo passível de ressarcimento ao erário os valores mencionados nos itens II.4 e
II.5 a seguir descritos.
Tabela
III.1.2 Sugere-se, também, a aplicação de multa individual aos responsáveis ora citados na medida de sua culpabilidade e do dano causado ao erário, com amparo no art.
no art. 135, III, da Lei Complementar 621/2012.
Anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na
ITC 1439/2018, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, por sua 3ª Procuradoria Especial de Contas, exarou o Parecer 01831/2018-3 no qual ratificou a proposta
conclusiva da área técnica.
II FUNDAMENTOS
II.1 PREJUDICIAIS DE MÉRITO
II.1.1 Ilegitimidade passiva de agentes públicos por ausência de elementos de responsabilização – reconhecimento de ofício
Embora não tenha sido objeto das defesas ofertadas perante este Corte, mas por ser matéria de ordem pública,
isto é, que autoriza a declaração de ofício pelo julgador,
reconheço a ilegitimidade de alguns agentes para figurar
www.tce.es.gov.br

II.1.1.2 pelo senhor VALDIR RAMOS MATTUSOCH, em relação aos seguintes itens: II.2. (Ausência de recolhimento tempestivo de contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de auxílios doença e maternidade durante o período de março de 2011 a julho de 2014,
pela Câmara Municipal de Boa Esperança); II.5. (Dano ao
erário em razão da incidência de juros sobre parcelamento de contribuições previdenciárias não recolhidas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança).
II.1.1.3 pelo senhor DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA
SOUZA, em relação aos seguintes itens: II.3 (Ausência
de adoção de providencias para cobrança tempestiva de
contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de auxílios doença e maternidade durante o período de: Janeiro/2011 a julho/2014 da Câmara Municipal de Boa Esperança; e de Março/2011 a junho/2015 da
Prefeitura Municipal de Boa Esperança); II.4. (Dano ao
erário em razão da incidência de juros sobre parcelamento de contribuições previdenciárias não recolhidas ao InsSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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tituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança); II.5. (Dano ao erário em razão
da incidência de juros sobre parcelamento de contribuições previdenciárias não recolhidas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa
Esperança).
Após análise aprofundada de cada item, observei casos
em que os agentes sequer praticaram conduta que guardasse relação com a irregularidade ou, mesmo tendo praticado alguma ação ou omissão, tal conduta não apresentou nexo de causalidade com a irregularidade apurada.
Assim, percebo que em todas as irregularidades tratadas, apenas foi responsabilizado o ordenador de despesa (Prefeito), (Presidente da Câmara Municipal) e (Superintendente do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Boa Esperança) e não os demais agentes que de alguma forma deram causa as irregularidades apontadas.
Ora, verifico que, em que pese o esforço realizado pelos
técnicos deste Tribunal de Contas, na referida instrução,
não houve a correta individualização da conduta dos responsáveis, bem como, do nexo de causalidade existente entre as suas condutas e os indícios de irregularidades apontados. Todas as irregularidades sugerem que,
ao menos, deveriam ter sido chamados aos autos, como
responsáveis, outras figuras atuantes, pois as atividades
estatais, em virtude da sua abrangência e complexidade,
não poderiam ser realizadas sem a distribuição de competências entre os diversos agentes públicos. Contudo,
apontaram-se apenas os senhores (Prefeito), (Presidente
da Câmara Municipal) e (Superintendente do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de
Boa Esperança), como responsáveis nas irregularidades.

Deste modo, entendo que nas irregularidades acima
identificadas nos citados itens II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, não
devem ser apreciado o mérito, pois os agentes que deram causa as irregularidades, não foram incluídos no polo passivo desta ação, restando assim ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em vista dos fartos e pacíficos precedentes acumulados no âmbito deste Tribunal - processos
TC 536/2006 (Acórdão 101/2017); TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão 304/13); TC 167/12
(Acórdão 231/13); TC 7384/12 (Acórdão 161/13); TC
4878/2003 (Acórdão 1796/2015); TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016); TC 3674/2004 (Acórdão 896/2016); TC
8069/2007 (Acórdão 866/2017); TC 3541/2005 (Acórdão
548/2017); e TC 927/2006 (Acórdão 272/2017).
Nesse passo, constato que a solução juridicamente adequada não pode ser outra senão seguir a jurisprudência
dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da colegialidade, a força normativa dos precedentes e a segurança jurídica.
Nessa esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida
pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015) que traça como diretriz a ser observada
pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competênwww.tce.es.gov.br

cia ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
[...]
§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
Ademais, no caso em apreço, insta frisar que o valor do
dano, representa somente uma média de 0,02% do valor
da arrecadação, quando proporcionalizado com a receita
arrecadada nos exercícios anteriores.
Assim, considerando a baixa materialidade do dano aqui
apurado e em vez de propor a reabertura da instrução
processual, entendo que se deva determinar à atual gestão do Município e da Câmara de Boa Esperança e ao
seus órgãos centrais de controle interno a adoção de medidas administrativas e, se necessário, a instauração de
tomada de contas especial a fim de identificar os responsáveis e promover a recomposição do erário, nos termos
ditados pela Instrução Normativa TC 32, de 4 de novembro de 2014, dispensando-se o encaminhamento do procedimento a esta Corte, nos moldes do regulamento:
Art. 9º Salvo determinação em contrário do Tribunal fica
dispensado o encaminhamento da tomada de contas especial quando o valor do débito, atualizado monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte mil VaSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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lores de Referência do Tesouro Estadual), caso em que a
quitação somente será dada ao responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado.
Parágrafo único. A dispensa de que trata esse artigo não
desobriga a autoridade competente de apurar os fatos,
identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o
respectivo ressarcimento.
Deve-se, por fim, registrar que, embora seja dispensado
o envio da tomada de contas a esta Corte, cabe aos gestores informar sobre o andamento dos feitos nas prestações de contas anuais, conforme determinam o artigo
154 da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 e o art.
22, I e II, da IN TC 32/2014:
Resolução TC 261/2013
Art. 154. A tomada de contas especial será, desde logo,
encaminhada ao Tribunal para julgamento, se o dano ao
erário for de valor igual ou superior à quantia fixada em
ato normativo próprio.
§ 1º Se o dano for de valor inferior à quantia a que alude
o caput, as tomadas de contas especiais levadas a efeito
no órgão ou entidade serão anexadas ao processo da respectiva tomada ou prestação de contas do administrador
ou ordenador de despesa, para julgamento em conjunto.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, se houver, no decorrer da tomada de contas especial, ou até o prazo de
encaminhamento da respectiva prestação de contas, o
devido ressarcimento ao erário junto ao órgão ou entidade instauradora e observado o disposto no § 3º do art.
152, o fato deverá constar do relatório do órgão de controle 106 interno que acompanha a respectiva tomada
ou prestação de contas anual da autoridade administra-

tiva competente.
Instrução Normativa TC 32/2014
Art. 22 Ato Normativo do Tribunal que fixa a composição
e a forma de envio das tomadas e prestações de contas
anuais pelos responsáveis por unidades jurisdicionadas
exigirá informações sobre:
I - casos de dano, objeto de medidas administrativas internas;
II - tomadas de contas especiais cujo encaminhamento
foi dispensado ou arquivadas nos termos dos artigos 9º e
10 desta Instrução Normativa;
Nesse caso, caberá à Secretaria Geral de Controle Externo (Segex) monitorar o recebimento das informações.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divergindo do entendimento técnico e do MPC e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 RECONHECER de ofício, em sede de prejudicial de
mérito, a ILEGITIMIDADE dos agentes abaixo indicados
para figurar nos respectivos itens, tendo em vista a ausência de elementos para sua responsabilização pessoal,
conforme abordado nos itens:
www.tce.es.gov.br

1.1.1 pelo senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, em relação aos seguintes itens: II.1. (Ausência
de recolhimento tempestivo de contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de auxílio doença
e salário maternidade durante o período de janeiro de
2011 a junho de 2015, pela Prefeitura Municipal de Boa
Esperança); II.4. (Dano ao erário em razão da incidência
de juros sobre parcelamento de contribuições previdenciárias não recolhidas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança);
1.1.2 pelo senhor VALDIR RAMOS MATTUSOCH, em relação aos seguintes itens: II.2. (Ausência de recolhimento tempestivo de contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de auxílios doença e maternidade durante o período de março de 2011 a julho de 2014,
pela Câmara Municipal de Boa Esperança); II.5. (Dano ao
erário em razão da incidência de juros sobre parcelamento de contribuições previdenciárias não recolhidas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança);
1.1.3 pelo senhor DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA
SOUZA, em relação aos seguintes itens: II.3 (Ausência
de adoção de providencias para cobrança tempestiva de
contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de auxílios doença e maternidade durante o período de: Janeiro/2011 a julho/2014 da Câmara Municipal de Boa Esperança; e de Março/2011 a junho/2015 da
Prefeitura Municipal de Boa Esperança); II.4. (Dano ao
erário em razão da incidência de juros sobre parcelamento de contribuições previdenciárias não recolhidas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança); II.5. – Dano ao erário em razão
da incidência de juros sobre parcelamento de contribuiSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ções previdenciárias não recolhidas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa
Esperança.
1.2 DETERMINAR à atual gestão do Município de Boa Esperança e da Câmara de Boa Esperança, por seu órgão
central de controle interno, que:
1.2.1 proceda a tomada de contas especial, visando à recomposição do prejuízo causado ao erário municipal no
valor total equivalente R$ 14.641,92 (quatorze mil seiscentos e quarenta e um reis e noventa e dois centavos)
correspondentes a 5448,9673 (VRTE), referente a Prefeitura Municipal e R$ 910,89 (novecentos e dez reais), correspondentes a 285,859 (VRTE) referentes a câmara municipal, dispensando-se o envio da tomada de contas, nos
termos do art. 9º da IN TC 32/2014;
1.2.2 informe o andamento das referidas cobranças nos
autos das futuras prestações de contas anuais do Município, em atendimento ao art. 154, parágrafos 1º e 2º,
da Resolução TC 261/2013 e ao art. 22, I e II, da IN TC
32/2014.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ADVOGADOS (CNPJ: 27.563.455/0001-71)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CONSÓRCIO PÚBLICO DE REGIÃO NOROESTE – EXERCÍCIO DE
2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas do Consórcio Público da
Região Noroeste, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor José Geraldo Guidoni.
A documentação que compõe os autos foi examinada pela então Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex
Contas que elaborou o Relatório Técnico 00891/20175 (evento 221), no qual sugeriu a citação do responsável, originando a Instrução Técnica Inicial 01322/2017-2
(evento 222).

UG: CIM NOROESTE - Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste

Em atenção ao Termos de Citação 02338/2017-5 (evento 226), o gestor encaminhou os documentos e justificativas, as quais foram devidamente analisadas pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
03131/2018-8 (evento 238), recomendando o julgamento pela regularidade das contas, concluindo nos seguintes termos:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

3.CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Responsável: JOSE GERALDO GUIDONI

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Procuradores: IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES), LEONARDO ZACHE THOMAZINE (OAB: 17881-ES), PEDRO
FREGONA (OAB: 21566-ES), WANDY, ZACHE & FREGONA

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Consórcio
Público da Região Noroeste – Cim Noroeste, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. José Geraldo Guidone.

1.3 EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento o § 4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo; e
1.4 Seja dada CIÊNCIA aos interessados, do teor desta decisão e ARQUIVAR o feito após seu trânsito em julgado.

4. Especificação do quórum:

ACÓRDÃO TC- 1335/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06007/2017-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

www.tce.es.gov.br
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Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas do Sr. José
Geraldo Guidone no exercício da função de ordenador
de despesas do Consórcio Público da Região Noroeste –
Cim Noroeste, no exercício de 2016, na forma do artigo
84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Acrescenta-se sugestão de recomendar, ao atual gestor,
ou quem venha a sucedê-lo que proceda nos próximos
exercícios os seguintes ajustes:
Com fundamento no artigo 1º, XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES, considerando o exposto nos itens 2.1 e 2.2 desta Instrução, que seja recomendado ao atual gestor, ou quem
venha a sucedê-lo:
Adote medidas necessárias para que seja enviada de forma completa e detalhada, nas futuras prestação de contas, o arquivo da folha de pagamento – FOLRGPS;
que adote medidas necessárias para que seja enviada de
forma completa e detalhada, nas futuras prestação de
contas, o arquivo do Balanço Financeiro – BALFIN.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 04336/2018-8 (evento 242) e
manifestou-se de acordo com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministé-

rio Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Consórcio Público
da Região Noroeste, sob a responsabilidade do senhor
José Geraldo Guidone, relativas ao exercício de 2016,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº
621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor, ou a quem vier sucedê-lo, que:
1.2.1. Adote medidas necessárias para que seja enviada
de forma completa e detalhada, nas futuras prestações
de contas, o arquivo da folha de pagamento – FOLRGPS;
1.2.2. Adote medidas necessárias para que seja enviada
de forma completa e detalhada, nas futuras prestações
de contas, o arquivo do Balanço Financeiro – BALFIN.
www.tce.es.gov.br

1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1336/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09162/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: RENATA ZANETE, DANIEL SANTANA BARBOSA, DOMINGAS DOS SANTOS DEALDINA
Representante: SIDNEY DELLA BIANCA GERA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2017 – PRESENÇA DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS
NO EDITAL DO CERTAME – PROCEDÊNCIA DA REPRENSENTAÇÃO – REJEIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS – MULTA –
DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação com pedido de concessão de
medida cautelar em que se narram indícios de irregularidades em torno do Pregão Presencial 20/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de São Mateus e que deu
origem à Ata de Registro de Preços 18/2017, firmada com
a pessoa jurídica Estrela Shows e Eventos EIRELI-ME (petição inicial 428/2017-7).
Segundo aduzido pelo representante, o certame estaria
eivado de cláusulas restritivas que cercearam a competitividade do procedimento, como ausência de definição
do percentual destinado a microempresas e empresas de
pequeno porte; exigência de programa de controle médico de saúde ocupacional; ausência de divisibilidade de
itens; exigência de certificado de credenciamento do corpo de bombeiro, de registro da empresa no Ministério do
Turismo e no CREA e CRA.
Antes de apreciar o pedido de cautelar, prolatei a Decisão
Monocrática 1955/2017-3 por meio da qual determinei

a notificação da pregoeira para encaminhamento de cópia integral do processo administrativo, dando ciência ao
prefeito municipal e à secretária municipal de turismo.
Em atendimento à notificação foram acostados os esclarecimentos e a documentação contida nas respostas de
comunicação 561/2017-6 a 563/2017-5 e nas peças complementares 11147/2017-8 a 11151/2017-4.
Analisando a controvérsia em caráter preliminar, o Núcleo de Controle Externo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas (NEC) entendeu estarem atendidos os pressupostos de admissibilidade da representação, bem como identificados indícios capazes de restringir a competitividade do certame. Não obstante, a proposta técnica
pugnou pelo indeferimento da concessão da medida cautelar por não ter sido vislumbrado o requisito do perigo
da demora (periculum in mora).
Nessa linha, expedi nova decisão monocrática, desta vez
pelo conhecimento do feito, indeferimento do pedido de
concessão da medida cautelar e promovendo a realização
de oitiva da secretária municipal de turismo de São Mateus, a ciência ao prefeito e convertendo o rito processual para o ordinário (decisão monocrática 2120/2017-1).
Apresentada a resposta pela secretária municipal (defesa/justificativa 16/2018-5), a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas (SecexMeios)
elaborou a Manifestação Técnica 65/2018-9, na qual concluiu pela inexistência de irregularidade em relação à ausência de divisibilidade de itens e de percentual destinados a microempresas e empresas de pequeno porte.
Por outro lado, a SecexMeios expediu a Instrução Técnica Inicial 21/2018-6, apontando a existência de indícios
de irregularidades referentes à exigência indevida de prowww.tce.es.gov.br

grama de controle médico de saúde ocupacional; de certificado de credenciamento do corpo de bombeiro e de
registro da empresa no Ministério do Turismo, no CREA e
CRA, propondo a citação da secretária municipal de turismo de São Mateus, senhora Domingas dos Santos Dealdina, o que foi concretizado pela Decisão Segex 32/2018-4.
Em resposta, a gestora citada apresentou a Defesa/Justificativa 199/2018-1, na qual relatou, em suma, que o
prefeito estaria sofrendo perseguição política e que não
houve impugnação ao edital do certame e afirmou não
ter havido restrição à competitividade do procedimento,
mas garantia do interesse público.
Encerrando a instrução processual, a SecexMeios se manifestou pela procedência da representação, rejeição das
justificativas e confirmação das irregularidades, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo
95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 99,
§2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se
que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1 Exigência de Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme narrado no item
2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva,
Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988 e artigo 30 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Domingas dos Santos Dealdina – Secretária Municipal de
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Turismo
3.1.2 Exigência de certificado de credenciamento (pessoa jurídica) junto ao corpo de bombeiros e registro da
empresa no Ministério do Turismo - Cadastur, conforme
narrado no item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: Artigos 21 e 22 da Lei 11.771/2008; artigo 37,
inciso XXI, da Constituição da República de 1988; e artigo
30 da Lei 8.666/93
Responsáveis:
Domingas dos Santos Dealdina – Secretária Municipal de
Turismo
3.1.3 Exigência Indevida de Registro do CREA e CRA,
conforme narrado no item 2.3 desta Instrução Técnica
Conclusiva.
Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988; artigo 30 da Lei 8.666/93; e art. 1º da
Lei 6.839/80
Responsáveis:
Domingas dos Santos Dealdina – Secretária Municipal de
Turismo
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pela senhora Domingas dos Santos Dealdina, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3
desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa à responsável com amparo no artigo 135,
inciso II da LC 621/2012;
3.2.2. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao signatário da representação do teor da decisão final a ser pro-

ferida, conforme preconiza o §3º, do artigo 91, da Resolução TC 182/2002 (Regimento Interno do TCEES).
[...]
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas prolatou o Parecer 4205/2018-1, encampando o
entendimento técnico.
II FUNDAMENTOS
Como se observa nos autos, as irregularidades dirigidas à
responsabilidade da secretária de turismo do Município
de São Mateus, senhora Domingas dos Santos Dealdina,
partiram da premissa de que ela foi a agente responsável
por “elaborar e aprovar o termo de referência” do Pregão
Presencial 20/2017, que continha cláusulas restritivas.
Via de regra, como demonstra a praxe e os precedentes
vivenciados nesta Corte, não é atribuição dos ocupantes
do cargo de secretário, a elaboração de termos de referência em procedimentos licitatórios.
Por isso, em uma análise superficial do caso, poder-se-ia
vislumbrar a ilegitimidade da agente citada para responder pelos indícios relativos à inclusão de cláusulas editalícias no edital do certame.
Entretanto, o que ocorre de fato é que o conjunto probatório evidencia que o edital contendo as regras questionadas foi elaborado a partir do termo de referência
e de documentação subscrita exclusivamente pela gestora e por ela encaminhado ao Setor de Compras para realização de licitação em sistema de registro de preços em 06/06/2017 (fls. 2-18, da peça complementar
11147/2017-8).
Por essa razão, faço essa ressalva apenas para esclarecer eventual dúvida em torno da legitimidade da senhora Domingas dos Santos Dealdina que, neste caso, é rewww.tce.es.gov.br

conhecida, pois estão presentes os elementos para sua
responsabilização, notadamente a conduta comissiva por
ela praticada e o nexo de causalidade com o resultado ilícito.
Sendo assim, encampo o entendimento técnico e assumo como razões de decidir a fundamentação elaborada
na ITC 3428/2018-4, abaixo transcrita:
[...]
Critérios: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988 e artigo 30 da Lei 8.666/93.
Responsável: Domingas dos Santos Dealdina (Secretária
Municipal de Turismo).
Conduta: Elaborar e aprovar Termo de Referência com
exigência de qualificação Técnica não prevista na legislação, limitando, assim, a competitividade do certame.
Nexo: Ao promover a licitação com exigência de qualificação técnica não prevista na Legislação, a Secretária
Municipal de Turismo concorreu para a consecução da irregularidade.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe ao
gestor público atender aos princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, notadamente, no caso, o Princípio da Legalidade.
DA ITI:
Apontou-se na ITI 021/2018-6 que as exigências de qualificação técnica previstas nas alíneas “g” e “h”, do item
7.2.3 do Edital em apreço, bem como na cláusula 18, “i”
e “j”, do Termo de Referência – alusivas à adoção do programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) e programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) – contida na cláusula 7.2.5.7, seriam contrárias ao
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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que o artigo 30 da Lei 8.666/93, de forma que o rol ali
elencado é taxativo e não prevê tal comprovação em fase de habilitação.

ser exigidos do licitante para fins de qualificação técnica,
conforme inteligência do art. 30 e incisos da Lei 8.666/93.

Sustenta que a norma específica, contida no art. 30 da Lei
8.666/93, ao tratar da documentação que poderá ser exigida para fins de qualificação técnica, assim dispôs:

Em resposta ao item 2.1- Exigência de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da Instrução Técnica Inicial 021/2018-6, item 7.2.3. Qualificação
Técnica letra h, do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°
020/2017, PROCESSO N° 008.411/2017 a defendente alega o que se segue:

Art. 30 A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso.
Aduz, ainda, que da leitura do artigo acima, nota-se que
a Lei de Licitações e Contratos não contempla a possibilidade de obrigar-se o licitante a apresentar os Programas
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Conclui, portanto, que as normas trabalhistas em questão não fazem parte do rol de documentos que podem

DAS JUSTIFICATIVAS:

“Em nenhum momento se vislumbrou restrição a competitividade desse certame e não se tem aqui o condão de
restringi-lo, tão somente, foi considerado o interesse público.
Portanto, as exigências constantes no termo de referência de autoria da Secretaria Municipal de Turismo, não visaram qualquer restrição aos licitantes, mas sim, garantir a prestação dos serviços de forma segura e eficaz, com
empresas realmente especializadas no ramo das atividades licitadas.
Acresce-se que não se vislumbrou QUALQUER IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE QUALQUER EMPRESA INTERESSADA,
no que diz respeito aos itens questionados.
Não se pode entregar um serviço de tamanha importância e especialidade, a serem executados em eventos que
atraem imenso público, nas mãos de uma empresa que
não estivesse econômico, financeira e tecnicamente preparada para executá-lo, razão pela qual se justificam as
exigências de apresentação do PCMSO e de Cadastro no
Corpo de Bombeiros e Cadastur.
Conforme Portaria 3.214/78 do MTE, todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados precisam elaborar os programas PPRA
www.tce.es.gov.br

(Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Medico e Saúde Ocupacional)
visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento,
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do
meio ambiente e dos recursos naturais.
O PPRA é citado na NR (Norma Regulamentadora) de número 9, e tem for finalidade reconhecer os riscos ambientais (físico, químico e biológico) das atividades que expõe os colaboradores da empresa e definir as medidas de
controle a serem adotadas, para controle, neutralização
ou eliminação dos riscos.
As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de
cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes
das características dos riscos e das necessidades de controle.
O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das
iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, em especial com
o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
-PCMSO previsto na NR-7.
O PCMSO é citado na NR (Norma Regulamentadora) de
número 7, e tem por finalidade o monitoramento da saúde dos colaboradores que se expõem a riscos ambientais
identificados no PPRA e as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o
instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho, visando à prevenção,
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde
relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
Lançar um edital “frouxo”, sem qualquer rigidez de conduta, aberto a empresas inidôneas e sem qualquer estrutura, isso sim, seria um erro.
Ultrapassada esta fase, como se verifica na ATA DA SESSÃO DO PP Nº 20/2017, participaram do certame 07 empresas do ramo das atividades licitadas. Portanto, evidente que não restou evidenciado qualquer restrição de competitividade, posto que para uma licitação com o porte da
que estamos nos atendo, houve participação de um número significativo de empresas.
De toda sorte, ao contrário do alegado pelo Sr. Sidney,
que sequer comprovou ser do ramo da atividade, não se
conjecturou que a exigência ora questionada contida no
termo de referência afastaria a competição do referido
certame.
Por fim, cumpre informar a empresa que se sagrou vencedora do certame, vem cumprindo fielmente os termos
contratuais e mantendo a qualidade dos serviços, não havendo notícias de que a mesma foi sequer advertida, por
infringência contratual ou má execução na prestação dos
serviços.”
DA ANÁLISE:
Conforme relatado pelo denunciante, o Município de São
Mateus, incluiu no edital de licitação de nº 020/2017,
mais precisamente, em seu item 7.2.3, alínea “h”, a exigência, de qualificação técnica, da comprovação de que
cumpre o Programa Médico de Saúde Ocupacional –

PCMSO.
Em sua defesa a Gestora Pública em tela, sustenta que
não houve restrição ao caráter competitivo da licitação
em comento, e sim, foi levado em consideração o interesse público, tendo em vista a busca pela garantia “... da
prestação dos serviços de forma segura e eficaz, com empresas realmente especializadas no ramo das atividades
licitadas...”
Aduz, ainda, que não se poderia entregar serviços de tamanha importância e especialidade nas mãos de empresas que não estivessem “... econômico, financeira e tecnicamente preparada para sua execução...”
Por fim, defende a condução do certame alegando que
participaram do mesmo 07 empresas do ramo das atividades licitadas, o que por si só, afastaria a tese de restrição a competitividade.
Pois bem, da leitura dos fatos aqui registrados depreende-se que a norma ora atacada refere-se ao artigo 30 da
Lei Federal de nº 8.666/1993, abaixo transcrita:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
www.tce.es.gov.br

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso.
Percebe-se que o caput do referido artigo expressamente
prevê que a documentação relativa à qualificação técnica
LIMITAR-SE-Á ao previsto em seus incisos.
Forçosa é a conclusão de que a exigência da comprovação de cumprimento do PCSMO não faz parte do rol de
documentos que possam ser exigidos do licitante para
fins de habilitação.
A própria defendente não trouxe em suas argumentações jurisprudência/doutrina no sentido da possibilidade
de se incluir requisitos de habilitação técnica diversos dos
elencados no artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93. Apenas limitou-se a externar a importância dos referidos certificados.
Sobre a matéria, o Tribunal de Contas da União – TCU,
se posicionou contrário a presença destes requisitos
nos editais de licitação, conforme se extrai do Acórdão
2416/2017 – Primeira Câmara:
ACÓRDÃO 2416/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade,
e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao
município de Irará/BA que, caso decida pela continuidade do processo de contratação o objeto de que trata este processo, promova o devido processo licitatório, absSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019

33

ATOS DA 1a CÂMARA

tendo-se de incluir no edital as seguintes exigências consideradas ilegais por este Tribunal: 9.2.1. exigência de as
licitantes disporem, como critério de qualificação técnica, de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional �PCMSO� e de Programa de Proteção de Riscos Ambientais �PPRA�, posto que fere o art. 30, § 5º, da Lei
8.666/1993, o qual veda de maneira expressa exigências
não previstas na própria lei que possam inibir a participação na licitação �acórdãos TCU 2073/2014 e 365/2017,
ambos do Plenário� [...]
No tocante à responsabilização temos, consoante termo
de referência constante no documento eletrônico “Peça
Complementar de nº 11147/2017-8”, a confirmação da
Sra. Domingas dos Santos Dealdina, como subscritora do
termo de referência que subsidiou os termos do edital de
licitação ora guerreado.
Ante todo o exposto somos pela permanência da irregularidade.
2.2 - Exigência de certificado de credenciamento (pessoa jurídica) junto ao corpo de bombeiros e registro da
empresa no Ministério do Turismo – Cadastur.
Critérios: Artigos 21 e 22 da Lei 11.771/2008; artigo 37,
inciso XXI, da Constituição da República de 1988; e artigo
30 da Lei 8.666/93.
Responsável: Domingas dos Santos Dealdina (Secretária
Municipal de Turismo)
Conduta: Elaborar e aprovar Termo de Referência com
exigência de qualificação técnica não prevista na legislação, limitando, assim, a competitividade do certame.
Nexo: Ao promover a licitação com exigência de qualificação técnica não prevista na legislação, a Secretária Municipal de Turismo concorreu para a consecução da irre-

gularidade.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe ao
gestor público atender aos princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, notadamente, no caso, o Princípio da Legalidade.
Da ITI:
Restou consignado, em apertada síntese, na ITI 021/20186 que as exigências de qualificação técnica previstas nas
alíneas “e” e “f”, do item 7.2.3 do Edital em apreço, bem
como na cláusula 18, “e” e “f”, do Termo de Referência –
alusivas, respectivamente, à certidão de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros e à certidão de registro
junto ao Ministério do Turismo, seriam contrárias ao que
o artigo 30 da Lei 8.666/93, de forma que o rol ali elencado é taxativo e não prevê tal comprovação em fase de
habilitação.
Sustenta que a norma específica, contida no art. 30 da Lei
8.666/93, ao tratar da documentação que poderá ser exigida para fins de qualificação técnica, assim dispôs:
Art. 30 A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
www.tce.es.gov.br

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso.
Consignou, ainda, que a empresa em tela não estaria obrigada a manter cadastro no Ministério do Turismo, tendo em vista o disposto no artigo 21 da Lei de nº
11.771/2008, abaixo transcrita:
Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços turísticos,
para os fins desta Lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços
sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo:
[...]
Parágrafo único. Poderão ser cadastradas no Ministério
do Turismo, atendidas as condições próprias, as sociedades empresárias que prestem os seguintes serviços:
[...]
VI - organizadores, promotores e prestadores de serviços de infra - estrutura, locação de equipamentos e
montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos;
DAS JUSTIFICATIVAS:
Em linhas gerais, a defendente não traz argumentações
pautadas em jurisprudência/doutrina, tão somente, salienta que não poderia entregar, à sociedade, o objeto
demandado no certame em voga, a empresas que não
estivessem “...econômico, financeira e tecnicamente preSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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parada para executá-la, razão pela qual se justificariam
as exigências de apresentação do PCMSO e de Cadastro
no Corpo de Bombeiros e Cadastur...”

manha importância e especialidade nas mãos de empresas que não estivessem “... econômico, financeira e tecnicamente preparada para sua execução...”

Alega, também, não ter vislumbrado restrição a competitividade, bem como que sua conduta foi pautada, tão somente, na busca pelo atendimento do interesse público,
por meio de uma contratação de prestação dos serviços
de forma segura e eficaz, buscando apenas licitantes com
especialização no objeto demandado.

Por fim, defende a condução do certame alegando que
participaram do mesmo 07 empresas do ramo das atividades licitadas, o que por si só, afastaria a tese de restrição a competitividade.

Sustenta, ainda, que não houve recursos visando à impugnação do Edital em tela e que participaram do certame 07 empresas do ramo das atividades licitadas.
Por fim, ressalta que o contrato oriundo do certame em
comento vem sendo cumprido à risca pela empresa que
sagrou vencedora do certame.
DA ANÁLISE:
Conforme relatado pelo denunciante, o Município de São
Mateus, incluiu no edital de licitação de nº 020/2017,
mais precisamente, em seu item 7.2.3, alínea “e”, a exigência de certidão de credenciamento junto ao Corpo de
Bombeiros, e, ainda, em seu item 7.2.3, alínea “f”, a exigência de apresentação de certidão de registro junto ao
Ministério do Turismo – CADASTUR, ambos como requisitos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
Em sua defesa a Gestora Pública em tela, sustenta que
não houve restrição ao caráter competitivo da licitação
em comento, e sim, foi levado em consideração o interesse público, tendo em vista a busca pela garantia “... da
prestação dos serviços de forma segura e eficaz, com empresas realmente especializadas no ramo das atividades
licitadas...”
Aduz, ainda, que não se poderia entregar serviços de ta-

Pois bem, da leitura dos fatos aqui registrados depreende-se que a norma ora atacada refere-se ao artigo 30 da
Lei Federal de nº 8.666/1993, abaixo transcrita:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso.
Percebe-se que o caput do referido artigo expressamente
prevê que a documentação relativa à qualificação técnica
LIMITAR-SE-Á aos previstos em seus incisos.
www.tce.es.gov.br

Forçosa é a conclusão de que a comprovação de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, bem como de
registro junto ao Ministério do Turismo – CADASTUR não
fazem parte do rol de documentos que possam ser exigidos do licitante para fins de habilitação.
A própria defendente não trouxe em suas argumentações jurisprudência/doutrina no sentido da possibilidade
de se incluir requisitos de habilitação técnica diversos dos
elencados no artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93. Apenas limitou-se a externar a importância dos referidos certificados.
O Tribunal de Contas da União – TCU, ao enfrentar matéria análoga ao caso concreto, se posicionou contrário a
presença de requisitos não previstos no artigo 30 da Lei
Federal 8.666/93 nos editais de licitação, conforme se extrai do Acórdão 2416/2017 – Primeira Câmara:
ACÓRDÃO 2416/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade,
e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao
município de Irará/BA que, caso decida pela continuidade do processo de contratação o objeto de que trata este processo, promova o devido processo licitatório, abstendo-se de incluir no edital as seguintes exigências consideradas ilegais por este Tribunal: 9.2.1. exigência de as
licitantes disporem, como critério de qualificação técnica, de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional �PCMSO� e de Programa de Proteção de Riscos Ambientais �PPRA�, posto que fere o art. 30, § 5º, da Lei
8.666/1993, o qual veda de maneira expressa exigências
não previstas na própria lei que possam inibir a participaSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ção na licitação �acórdãos TCU 2073/2014 e 365/2017,
ambos do Plenário� [...]
Especificamente, quanto ao cadastro no Ministério do
Turismo, temos que conforme já explicitado na ITI em
destaque, o artigo 21 da Lei Federal nº 11.771/2008 não
obriga que empresas “organizadores, promotores e prestadores de serviços de infra-estrutura, locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos” sejam cadastradas, apenas destaca que
poderão ser cadastradas.
No tocante à responsabilização temos, consoante termo
de referência constante no documento eletrônico “Peça
Complementar de nº 11147/2017-8”, a confirmação da
Sra. Domingas dos Santos Dealdina, como subscritora do
termo de referência que subsidiou os termos do edital de
licitação ora guerreado.
Ante todo o exposto somos pela permanência da irregularidade.
2.3 - EXIGÊNCIA INDEVIDA DE REGISTRO DO CREA E CRA.
Critérios: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988; artigo 30 da Lei 8.666/93; e art. 1º da Lei
6.839/80.
Responsável: Domingas dos Santos Dealdina (Secretária
Municipal de Turismo)
Conduta: Elaborar e aprovar Termo de Referência com
exigência de qualificação técnica não prevista na legislação, limitando, assim, a competitividade do certame.
Nexo: ao promover a licitação com exigência de qualificação técnica não prevista na legislação, a Secretária Municipal de Turismo concorreu para a consecução da irregularidade.

Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe ao
gestor público atender aos princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, notadamente, no caso, o Princípio da Legalidade.
DA ITI:
O signatário da ITI de nº 021/2018 apontou, em apertada
síntese, que não vislumbra-se irregularidade na exigência
de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, mas que, no tocante ao Conselho Regional de Administração – CRA, não haveria motivação legal
para a sua exigência (item 18. Qualificação Técnica, alínea
“b”) no edital licitatório ora guerreado.
Discorre, também, sobre a possibilidade de se exigir registro ou inscrição na entidade profissional competente, com base no inciso I, art. 30, da Lei de Licitações, entretanto, ressalva que tal requisito deve guardar relação
com a atividade a ser desempenhada para o cumprimento do objeto licitado.
Complementa que a atividade de locação de palcos, som,
iluminação e gerador, não encontra-se contemplado na
Lei Federal 4.769/1965, e que, portanto, não seria atividade exercida, exclusivamente, por profissional da área
de Administração, afastando, pois, a necessidade de seu
registro no CRA.

as seguintes justificativas quanto aos fatos imputados na
ITI de nº 021/2018:
No tocante a exigência de Registro no CREA, tal exigência
constou no edital em observância ao disposto na Resolução nº 266/79 do CONFEA.
Quanto à exigência de Registro no CRA, a Resolução Normativa CFA nº 390, de 30 de setembro de 201O, prescreve: ‘’Art. 30 Serão obrigatoriamente registradas nos CRAs
as Pessoas Jurídicas (PJ) de direito público e privado que
explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador.”
O Tribunal de Contas da União manifestou-se no sentido
de que a exigência da inscrição junto ao CRA competente
nos casos de terceirização de serviços seria válida.
É o caso, por exemplo, do Acórdão nº 2783/2003 - Primeira Câmara, oportunidade na qual ficou assentado que seria “notório que empresas de conservação e limpeza devem ter lastro na área do conhecimento sobre Administração, haja vista as atividades de gerenciamento e execução de atividades laborais, o que justifica sem maiores
problemas tal exigência do registro no CRA”. (Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça. Sessão em 11 /11 /2003.).
Assim, totalmente improcedentes e sem respaldo jurídico a representação.”

Por fim, aponta como responsável pelos fatos narrados
a Sra. Domingas Dos Santos Dealdina (Secretária Municipal de Turismo), por ter sido a autora do Termo de Referência que continha as cláusulas ora combatidas, que
serviram de subsidio para a confecção do edital do certame em ela.

DA ANÁLISE:

DAS JUSTIFICATIVAS:

Ocorre, porém, como bem apontado na Instrução Técnica Inicial de nº 21/2018, o artigo 30 da Resolução Norma-

Após citação, a defendente acostou aos presentes autos,
www.tce.es.gov.br

Analisando a defesa da Sra. Domingas dos Santos Dealdina, percebe-se que a mesma sustenta sua conduta com base no artigo 30 da Resolução Normativa de nº
390/2010, bem como na Jurisprudência do Tribunal de
Contas da União (Acórdão nº 2783/2003).
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tiva de nº 390/2010 limita-se, tão somente, a determinar
o registro no CRA de PJ que explorem atividades de Administrador, senão vejamos:
Art. 30. Serão obrigatoriamente registradas nos CRAs as
Pessoas Jurídicas (PJ) de direito público e privado que explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador.;
Não há, portanto, qualquer relação com o objeto demandado no certame em questão, vez que o que se está contratando é a locação de palco e equipamentos de sonorização e iluminação para eventos.
No tocante ao acórdão do TCU, constatamos que a discussão refere-se à contratação de serviços com cessão de
mão de obra para a prestação de serviços de conservação e limpeza.
Ora, não restam dúvidas que as empresas que trabalham
com cessão de mão de obra (terceirização) exercem atividades que atraem a competência dos Conselhos Regionais de Administração. O mesmo não se pode dizer em
relação ao caso concreto, pois estamos tratando, tão somente, de locação de palco e equipamentos de sonorização e iluminação para eventos.
Conclui-se, portanto, que a exigência de registro de CRA
para as empresas atuantes na locação de equipamentos
padece de previsão legal.

sentação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1 Exigência de Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme narrado no item
2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva,
Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988 e artigo 30 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Domingas dos Santos Dealdina – Secretária Municipal de
Turismo
3.1.2 Exigência de certificado de credenciamento (pessoa jurídica) junto ao corpo de bombeiros e registro da
empresa no Ministério do Turismo - Cadastur, conforme
narrado no item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: Artigos 21 e 22 da Lei 11.771/2008; artigo 37,
inciso XXI, da Constituição da República de 1988; e artigo
30 da Lei 8.666/93
Responsáveis:
Domingas dos Santos Dealdina – Secretária Municipal de
Turismo
3.1.3 Exigência Indevida de Registro do CREA e CRA,
conforme narrado no item 2.3 desta Instrução Técnica
Conclusiva.

nando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pela senhora Domingas dos Santos Dealdina, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3
desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa à responsável com amparo no artigo 135,
inciso II da LC 621/2012;
3.2.2. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao signatário da representação do teor da decisão final a ser proferida, conforme preconiza o §3º, do artigo 91, da Resolução TC 182/2002 (Regimento Interno do TCEES).
Por último, é necessário lembrar que, em abril de 2018,
a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), regulamentada pelo Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, sofreu fortes alterações introduzidas
pela Lei 13.655, de 25 de abril de 2018, dentre elas a inclusão do art. 28, a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a responsabilização do agente público à prática de ato doloso ou
de ato contaminado por erro grosseiro, restringindo, com
isso, as hipóteses de responsabilização de agentes públicos por atuação culposa.

Ante todo o exposto somos pela permanência da irregularidade.

Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988; artigo 30 da Lei 8.666/93; e art. 1º da
Lei 6.839/80

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Responsáveis:

3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo
95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 99,
§2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se
que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente repre-

Domingas dos Santos Dealdina – Secretária Municipal de
Turismo

Muito embora o projeto de lei tenha tentado explicitar o
significado da expressão “erro grosseiro”, sugerindo sua
definição no §1º do art. 28, tal dispositivo foi vetado, restando ao aplicador do Direito a tarefa de interpretar este
conceito que carrega o conteúdo jurídico indeterminado.

3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opi-

Assim, é imperioso reconhecer que erro grosseiro é o
contrário de erro escusável, sendo, portanto, injustificá-

www.tce.es.gov.br
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vel por ofender conhecimentos ou deveres elementares
e, mesmo que a lei não tenha dito, advém de uma ação
culposa que pode ser decorrente de uma atitude imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero equívoco justificável.

ADVOGADOS: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA E OUTRO(S) PE025183

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas:

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

EMENTA

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 458, I E II, 459 E 515, CAPUT,
§ 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 535,
II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO.
SÚMULA 7/STJ.

EMENTA

[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando o
agente público incorrer em negligência, imprudência ou
imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister (por
exemplo, quando expedir um ato administrativo de cassação de uma licença, com base numa legislação revogada). Não se trata de violar a probidade, por divergência
de interpretações com o seu controlador, mas de atuar
com menoscabo e com desídia para com a função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime jurídico para
o administrador honesto. Disponível em < https://www.
conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-honesto> Acesso em 25/05/2018)
Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada ao
de culpa grave e, sendo assim, revela que a inovação legislativa está em plena harmonia com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao
avaliar o elemento subjetivo do ato culposo de improbidade administrativa, tratado no art. 10, da Lei 8.429, de
2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa),
firmou o mesmo pensamento:
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE ALENCAR BARROS

[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da
Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave,
nas do art. 10. Precedente: EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27/09/2010
(julgado em 8/2/2018)
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 - RS
(2011/0241410-6)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS E
OUTROS
ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749
www.tce.es.gov.br

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A OFICIAIS
DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ELEMENTO
SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar a
existência de todos os elementos necessários à condenação pela prática de ato de improbidade administrativa,
inclusive no que diz respeito ao elemento anímico vetor
da conduta perpetrada pelos agentes condenados.
2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo
menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp
479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que restou devidamente comprovada nos autos.
(julgado em 27/2/2018)
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

sum publicado na vigência do CPC/73.

poso de improbidade administrativa. Vejamos:

ADVOGADOS: WALTER DE AGRA JUNIOR E OUTRO(S) PB008682 ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - PB013264

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de
origem manteve sentença que, por sua vez, julgara improcedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
agravante, na qual postula, com fundamento nos arts. 9º,
10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos ora agravados
pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades em procedimentos licitatórios, realizados pelo Município de Assunção/PB, para execução de obras custeadas com verbas oriundas de
convênio firmado com o Ministério das Cidades.

[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres objetivos de cuidado. Não tratamos, com efeito, de uma falta
de observância qualquer dos deveres de uma boa administração, mas de enganos grosseiros, da culpa manifesta
e graduada em degraus mais elevados, à luz da racionalidade que se espera dos agentes públicos e de padrões
objetivos de cuidados. (Teoria da Improbidade Administrativa, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.
246-247).

AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS
AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO
AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS
AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
INTERES.: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES
EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE, EM
FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO E
DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra deci-

III. Em se tratando de improbidade administrativa, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “a improbidade é ilegalidade tipificada e
qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que
a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das
condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92,
ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10”
(STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
CORTE ESPECIAL, Documento: 61172580 - EMENTA /
ACORDÃO - Site certificado - DJe: 16/11/2017 Página 1
de 2 Superior Tribunal de Justiça DJe de 28/09/2011). Em
igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014;
REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp
456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014. (julgado em 7/11/2017)
Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da
culpa grave, vale também registrar o que preleciona Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato culwww.tce.es.gov.br

Nota-se, então, que o art. 28 da LINDB está em consonância com entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Aplicando o conceito a este caso concreto, vê-se que restou cabalmente demonstrado que a gestora praticou erro
grosseiro ao exorbitar o rol de exigências taxativamente
previsto em lei quando incluiu cláusulas inequivocamente restritivas a título de qualificação técnica e, posteriormente, autorizou e homologou procedimento eivado de
tais vícios, como bem registrou a SecexMeios ao cotejar
as justificativas prestadas pela parte (ITC 3428/2018-4).
Por isso, em cumprimento aos comandos ordenados pelos artigos 135, II e §5º, da Lei Orgânica do TCEES (Lei
Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012) e
pelos artigos 388 e 389, II, do Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013), condeno
a gestora ao pagamento da multa mínima de R$ 3.000,00
(três mil reais).
Para tanto, considero como circunstâncias atenuantes
o fato de não ter havido impugnação pelas licitantes às
cláusulas restritivas, bem como de ter a procuradoria
municipal sugerido a adequação editalícia sem, contudo,
apontar ressalvas quanto às restrições examinadas neste
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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feito (fls. 124-133, da peça complementar 11147/20178).

Primeira Câmara.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

4. Especificação do quórum:

Exercício: 2015

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre

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

Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar PROCEDENTE esta representação, conforme art. 95, II c/c art. 99, § 2º, da Lei Orgânica do TCEES (Lei Complementar Estadual 621/2012) e art. 178, II
c/c art. 182, parágrafo único, do RITCEES (Resolução TC
261/2013);
1.2. REJEITAR as justificativas prestadas pela senhora Domingas dos Santos Dealdina, aplicando-lhe MULTA de
R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 135, II, da
Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012
(Lei Orgânica do TCEES) art. 207, §4º c/c art. 389, II, do
RITCEES;
1.3. Dar CIÊNCIA ao representante e às partes, na forma
regimental; e
1.4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,
no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação
deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os
prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1338/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03181/2018-1
www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
AUDITORIA ORIUNDA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DESCUMPRIMENTO AO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL - ACOLHER AS RAZÕES DE DEFESA –
AFASTAR A APLICAÇÃO DE MULTA DA LEI 10.028/2000
– CIÊNCIA DESTA DECISÃO AO RELATOR DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, EXERCÍCIO 2015 – CIÊNCIA AOS INTERESSADOS
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de auditoria oriunda da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Alegre,
exercício 2015, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa (processo TC 4896/2016-2), tendo a referida prestação de contas recebido desta Corte de Contas
parecer prévio pela rejeição das contas, nos termos do
PP 97/2017, conforme Certidão de Trânsito em Julgado
00431/2018-1.
Entre as irregularidades constantes do PP 97/2017, consta o descumprimento ao limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual, foi autuado em apartado os
presentes autos, objetivando a responsabilização pessoal do ex-prefeito, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
Considerando o princípio do contraditório e da ampla deSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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fesa, foi efetuada a citação do Sr. Paulo Lemos Barbosa
para apresentar suas alegações de defesa, nos termos da
Instrução Técnica Inicial – ITI 170/2018, Decisão Segex
0158/2018 e Termo de Citação 0370/2018.
Após a regular citação o defendente encartou apenas um
despacho, com intuito de poder incluir documentos probatórios aos autos, com os quais intenta comprovar as
medidas por ele adotadas junto aos secretários municipais, no tocante ao pedido de informações sobre quais
servidores poderiam ser dispensados.
Na forma regimental, os autos foram encaminhados para manifestação da área técnica, que através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2670/2018, apresentou a
seguinte proposta:
Proposta de encaminhamento:

2015 (TC 4896/2016), objetivando a responsabilização
pessoal do prefeito à época, Sr. Paulo Lemos Barbosa, pelo descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – poder executivo, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a consequente aplicação da sanção prevista no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
O responsável foi regularmente citado, conforme Decisão
SEGEX 00158/2018-1, tendo em vista a Instrução Técnica
Inicial 170/2018.
Em despacho oriundo do NCD (Despacho 31175/2018-1)
foi constatado que não houve protocolização de defesa
alusiva ao Termo de Citação 370/2018, porém, por determinação do relator (Despacho 30703/2018-1) foi efetuada juntada de documentação (protocolo 8523/2018), encaminhada pelo responsável, como segue:

gão ministerial (parecer – PPJC 3087/2018).
Pois bem.
De fato, entendo que não devem prosperar os alegados
esforços empreendidos pelo gestor nestes autos para
dar cumprimento ao limite de gasto com pessoal daquele executivo e, consequentemente, para afastar a aplicação de multa disposta no art. 5º IV, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/2000.
Entretanto, constato que, inobstante tal matéria já ter sido objeto de análise no processo TC 4896/2016 (PCA de
governo do município de Alegre, exercício de 2015), alguns elementos de defesa não foram avaliados naquela ocasião, especificamente, em relação à divergência de
percentual apurada do gasto com pessoal do executivo,
entre os cálculos efetuados no 3º quadrimestre de 2015
pelo sistema LRFWeb, com base em dados declaratórios,
e os realizados pela área técnica na prestação de contas
anual respectiva, senão vejamos:

Com fundamento no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/00, opina-se pela aplicação de sanção por multa ao Sr. PAULO LEMOS BARBOSA, Prefeito de Alegre em
2015, tendo em vista decisão do TCEES neste sentido,
contida no Parecer Prévio 97/2017, TC 4.896/2016.

(FIGURA)

Posteriormente, o Órgão Ministerial anuiu a proposta
técnica, conforme Parecer 3087/2018, da lavra do procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.

Analisando os presentes autos o nosso corpo técnico verificou que o responsável não adentrou no mérito da irregularidade “descumprimento ao limite legal de despesa com pessoal do poder executivo”, apenas quis comprovar, através do despacho supracitado, que estava adotando medidas para redução das despesas com pessoal naquele município.

Observa-se que no sistema LRFWeb o percentual de despesas com pessoal do executivo de Alegre em 2015 correspondeu a 53,66%, em cumprimento ao percentual exigido pelo art. 20, inciso III, alínea ‘b’, da Lei de Responsabilidade Fiscal para os executivos municipais (54%), enquanto com a apuração técnica este percentual foi de
54,65%, excedendo o citado limite em 0,65%, equivalente a R$432.414,70.

Nestas condições, a área técnica não acolheu as razões
da defesa, mantendo a aplicação de sanção por multa ao
Sr. Paulo Lemos Barbosa, prefeito de Alegre em 2015, pelo referido descumprimento legal constante no Parecer
Prévio – PP 97/2017, proposta que foi ratificada pelo ór-

Assim, na busca da verdade real, efetuei novos cálculos, no intuito de dar explicação à divergência de percentual apontada na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
– 2577/2017, tendo por base os elementos constantes
da prestação de contas anual (processo TC 4896/2016 -

Tendo o feito constado da pauta da 24ª sessão ordinária
da Primeira Câmara (01/08/2018), foi realizada sustentação pelo senhor Paulo Lemos Barbosa, acostando-se as
respectivas notas taquígrafas. (peça 34).
II FUNDAMENTOS
O presente processo foi formado para dar cumprimento
à decisão do Plenário desta Corte de Contas, constante
no Parecer Prévio 97/2017, disposto nos autos da prestação de contas anual do município de Alegre, exercício

Em anexo à defesa acima transcrita foram incluídos documentos do município, ofícios de 2016, solicitando aos secretários municipais informações sobre quais servidores
poderiam ser dispensados.

www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
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peça complementar 10353/2016-6, relativos aos seguintes Anexos:

2577/2017:

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

(FIGURA)

Conselheiro

Balancete da Receita Orçamentária – somatório da Receita Tributária, de Contribuições, de Serviços, Transferências Correntes e Outras receitas Correntes;

Assim, considerando os cálculos acima refeitos, constatei que as receitas apuradas pela área técnica foram confirmadas, todavia, as despesas apresentaram diferenças,
especificamente em razão da dedução da despesa decorrente de Decisão Judicial ou Sentenças Judiciais – rubrica
3.1.90.91 (R$618.101,85 + R$7.791,00 = R$625.892,85),
bem como o acréscimo devido aos contratos temporários
– rubrica 3.1.90.04 (R$167.964,78).

1. ACORDÃO

Balancete da Despesa por Elemento de Despesa – somatório das despesas nas rubricas 3.1.90.11 (Vencimentos
e vantagens fixas – pessoal civil), 3.1.90.13 e 3.1.91.13
(obrigações patronais orçamentárias e intra orçamentárias), 3.1.90.01 (inativos) e 3.1.90.03 (pensionistas), bem
como as deduções de despesas de exercícios anteriores
(3.1.90.92), sentenças judiciais (3.1.90.91), inativos com
recursos vinculados , além dos acréscimos decorrentes
de contratos de terceiros, também considerados os contratos temporários (3.1.90.04).
Nesse passo, considerando os dados extraídos dos anexos acima explicitados, confrontei os valores apurados
pelo nosso corpo técnico, constantes nos Apêndices A
(Demonstrativo da Receita Corrente Líquida) e B (Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo), que ensejaram o descumprimento do limite legal de
gasto com pessoal, conforme abaixo demonstrado:

Há de se salientar que as despesas com inativos com recursos vinculados de R$6.585.713,48, foi apurada pela
diferença entre as despesas de inativos de 7.429.702,03
e os aportes ao Regime Próprio de Previdência de
R$843.988,55, conforme registrado no Balanço Financeiro Consolidado extra orçamentariamente.

(FIGURA)

Nessas condições, os cálculos ora apurados demostram
que o limite de gasto com pessoal do executivo de Alegre,
no exercício de 2015, alcançou o percentual de 52,78%,
em cumprimento ao art. 20, inciso III, alínea ‘b’, art. 19,
inciso III, e art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar
101/2000, motivo pelo qual entendo por afastar a aplicação da multa prevista no art. 5º, IV, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/00.

APÊNDICE B

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

(FIGURA)

Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), em dissonância ao entendimento vertido na peça conclusiva e parecer ministerial, VOTO, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.

APÊNDICE A:

Deste modo, considerando os valores constantes no Balancete de Despesa e no Demonstrativo da Receita Arrecadada, refiz os cálculos, aproveitando a metodologia empregada pelo corpo técnico nas tabelas acima,
que resultaram no caso concreto em aplicação divergente da apresentada na Instrução Técnica Conclusiva - ITC

www.tce.es.gov.br

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
3181/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
de Primeira câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 ACOLHER as razões de defesa, afastar a aplicação da
multa imputada, na forma da fundamentação constante
do item II;
1.2 DAR CIÊNCIA desta decisão ao relator da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura de Alegre, exercício 2015,
juntando-se cópia da decisão no respectivo processo (TC
4896/2016-2).
1.3 Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os presentes autos, após as formalidades legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
´No exercício da presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1339/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03488/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMP - Câmara Municipal de Pinheiros
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: IVERLAN MOREIRA BARBOSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS – EXERCÍCIO DE 2017
– JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO –
RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas Câmara Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão esteve
sob a responsabilidade do senhor Iverlan Moreira Barbosa.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade

e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00313/2018-1 (evento 62), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 03842/2018-5 (evento 63), nos seguintes termos:
9. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, sob a
responsabilidade do Sr. Iverlan Moreira Barbosa, em suas funções como ordenador de despesas, no exercício de
2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Iverlan Moreira
Barbosa, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Acrescenta-se sugestão de determinar ao chefe do Poder
Legislativo Municipal que adote as medidas necessárias e
suficientes a fim de dar pleno cumprimento as recomendações do controle interno municipal.
Sugere-se também recomendar ao atual gestor municipal que efetue, no exercício corrente, os ajustes contábeis necessários, em observância as Normas Brasileiras
de Contabilidade, conforme apontado no item 3.1.5 deste relatório.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
www.tce.es.gov.br

04569/2018-8 (evento 67) e manifestou-se de acordo
com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Pinheiros, sob a responsabilidade do senhor Iverlan
Moreira Barbosa, relativas ao exercício de 2017, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de
8 de março de 2012, dando quitação ao responsável, nos
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao chefe do Poder Legislativo Municipal
que adote as medidas necessárias e suficientes a fim de
dar pleno cumprimento as recomendações do controle
interno municipal.
1.3. Recomendar ao atual gestor municipal que efetue,
no exercício corrente, os ajustes contábeis necessários,
em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade,
conforme apontado no item 3.1.5 do Relatório Técnico
00313/2018-1.

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1340/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03709/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMS - Câmara Municipal de Sooretama

1.4. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Responsável: LINDOMAR RIGATO

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA – EXERCÍCIO DE
2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas Câmara Municipal de
Sooretama, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Lindomar Rigato.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00318/2018-2 (evento 45), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 03848/2018-2 (evento 46), nos seguintes termos:
9. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
www.tce.es.gov.br

do presidente da Câmara Municipal de Sooretama, sob
a responsabilidade do Sr. Lindomar Rigato, em suas funções como ordenador de despesas, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Lindomar Rigato,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se ainda recomendar ao atual chefe do Legislativo que efetue, no exercício corrente, os ajustes contábeis necessários, em observância as Normas Brasileiras
de Contabilidade, conforme apontado no item 3.1.5 deste relatório.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
04578/2018-7 (evento 50) e manifestou-se de acordo
com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referenSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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tes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Sooretama, sob a responsabilidade do senhor Lindomar Rigato, relativas ao exercício de 2017, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de
março de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor municipal que efetue,
no exercício corrente, os ajustes contábeis necessários,
em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade,
conforme apontado no item 3.1.5 do Relatório Técnico
00318/2018-2.
1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

(relator).

(OAB: 11026-ES)

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

AGRAVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM – EXERCÍCIO DE 2018 – LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO – INCONFORMIDADE EM FACE DA DECISÃO
QUE SUSPENDEU CAUTELARMENTE A CONCORRÊNCIA
1/2018 – ANULAÇÃO DO CERTAME PELA MUNICIPALIDADE – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARQUIVAMENTO.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1341/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04727/2018-5
Classificação: Agravo
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JUNIOR, LORRANA SOUZA ASSIS, MARIO STELLA CASSA LOUZADA
Recorrente: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Procuradores: GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES (OAB:
18044-ES), KARINA DEBORTOLI (OAB: 10137-ES), RAFAEL
ANTONIO TARDIN (OAB: 11647-ES), KAYO ALVES RIBEIRO
www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo Consórcio Vagou Cachoeiro, constituído por Rota Industria e Comércio Ltda. e
Facom – F. de Almeida Construções Ltda., em face da Decisão Monocrática TC 565/2018-2, proferido no processo
TC 2507/2018-9 que determinou a suspensão imediata
da Concorrência Pública 001/2018 instaurada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim visando a prestação de
serviços de estacionamento rotativo público pago de veículos automotores e similares nas vias e logradouros públicos do citado município.
Em sede de análise preliminar, nos termos da Decisão
Monocrática 1311/2018 conheci o presente recurso,
bem como solicitei o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas.
Em seguida, foi inserido aos autos o Despacho
39446/2018 no qual informava acerca da anulação da
Concorrência Pública 001/2018 pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme publicação do DIO de Cachoeiro de Itapemirim do dia 16/07/2018, encartada no
processo TC 2507/2018.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Ato contínuo, por meio da Instrução Técnica de Recurso ITR 230/2018-1, a área técnica opinou pelo não provimento do presente agravo em face das razões recursais
apresentadas, o que foi acompanhado pelo Ministério
Público de Contas, conforme Parecer 3940/2018.
II FUNDAMENTAÇÃO
Com base nos autos, verifico que o Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas e o Ministério Público
de Contas, entendeu pela existência de razões fáticas e
jurídicas para manter a suspensão do referido edital de licitação, opinando pela improcedência doe agravo interposto.
Sem embargo, observo que a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ao tomar conhecimento da decisão que suspendeu cautelarmente a Concorrência Pública 1/2018 - proferida por este Tribunal de Contas
nos autos principais do processo de representação TC
2507/2018, promoveu a anulação do procedimento licitatório, conforme publicação do DIO de Cachoeiro de Itapemirim.
Como consequência, os autos TC 2507/2018 foram julgados procedentes e arquivados nos termos do Acórdão 01047/2018-2-Primeira Câmara do processo de
Representação, devidamente registrado no Despacho
39446/2018 disposto nestes autos.
Sendo assim, entendo que a análise do presente agravo
foi prejudicada pela ausência de interesse processual em
face da perda do objeto, nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil c/c. o artigo 70 da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2013, disposto adiante:

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual;

APENSAR aos autos do processo TC 2507/2018-9.

Lei Complementar Estadual 621/2013

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Lei Art. 70. Aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal de Contas, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.
Face ao exposto, e divergindo do posicionamento técnico
e ministerial, entendo que o presente processo deverá de
ser extinto sem apreciação do mérito.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
29, V, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES), e descordando do entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que a Primeira Câmara aprove
a seguinte proposta de deliberação.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Considerar PREJUDICADA a análise do presente agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto;
1.2. EXTINGUIR o processo sem julgamento de mérito,
na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, na forma do art. 70 da
Lei Complementar nº 621/2012;

2. Unânime.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1342/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 02028/2009-8, 07017/2009-9, 02492/2008-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Código de Processo Civil

1.3. Dar CIÊNCIA aos interessados do teor da presente
decisão;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

1.4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito e

UG: PCES - Polícia Civil do Espírito Santo

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2008
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Relator: Márcia Jaccoud Freitas

tos os documentos e justificativas de fls. 290/336.

Interessado: POLICIA CIVIL ES

Após análise da documentação apresentada, a área
técnica elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC
321/2012, recomendando a regularidade da Prestação
de Contas, referente ao exercício de 2008.

Responsável: HELIO MOREIRA DE MENEZES, MARIA DE
LOURDES BARROCA E GARCIA DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –EXERCÍCIO DE 2008 –
PRESCRIÇÃO - REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA - ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Polícia Civil do Estado do ES, relativa ao exercício de
2008, sob responsabilidade dos senhores Hélio Moreira
de Menezes e Maria de Lourdes Barroca e Garcia Dias.
Manifesta-se a área técnica pela regularidade com ressalva, com determinação, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos da Instrução Técnica ITC 06045/2017.
Discordando da área técnica, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Vieira, pugnou
pela irregularidade das contas, com determinação, pela
decretação da prescrição da pretensão punitiva, na forma do Parecer 00516/2018 (fls. 382/384).
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Processo TC 2028/2008 – Prestação de Contas
A Prestação de Contas foi analisada inicialmente por
meio do Relatório Técnico Contábil RTC 14/2012 (fls.
268/272), no qual foram registrados indícios de irregularidades consubstanciados na Instrução Técnica Inicial ITI
222/2012 (fls. 274).
Devidamente citado (fls. 285), o Sr. Hélio Moreira de Menezes, ordenador de despesa responsável, juntou aos au-

Da Prescrição
As inconsistências detectadas na auditoria ordinária (TC
7017/2009) e apuração de denúncia (TC 2492/2008)
foram consubstanciadas na Instrução Técnica Inicial
1106/2010 e 372/2011, abrangendo o período de 2007
e 2008.
A teor do que dispõe o inciso II do § 2º do art. 71 da LC
621/2012, que fixa como marco da contagem do prazo
prescricional a data da ocorrência do fato, concluiu a ITC
6045/2017 que, no caso do processo TC 7017/2009, a
pretensão punitiva desta Corte, referente à aplicação de
sanções aos gestores, extinguiu-se em março de 2016. E
quanto ao processo TC 2492/2008, a pretensão punitiva
desta Corte
extinguiu-se em junho de 2016.
Com base no art. 375, parágrafo único, do Regimento Interno, em que pese o fato de estar configurada a prescrição da pretensão punitiva, todos os fatos foram apreciados para fins de julgamento das contas, conforme se vê
na ITC 6045/2017.
Isto posto, concluiu a ITC 6045/2017:
5 – CONCLUSÃO
5.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros,
concluiu-se, através da Instrução Contábil Conclusiva ICC
321/2012, pela sua regularidade.
5.2 Com relação aos processos TC 7017/2009 e
www.tce.es.gov.br

2492/2008 levando em conta as análises aqui procedidas
e as motivações adotadas, conclui-se por:
5.2.1- Irregularidades afastadas.
Conforme exposto, em análise dos autos, as seguintes irregularidades foram consideradas saneadas.
5.2.1.1- Processos 41536185/08 e 39432408/07 (item
3.1.3 desta ITC). Descumprimento de cláusula - pagamento fora do prazo.
Base legal: art. 66, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Chefe da Polícia Civil) e Arminda Rosa da Silva Rodrigues.
5.2.1.2 - Processo 39432408/07 (item 3.1.4 desta ITC).
Liquidação Irregular de Despesa - pagamento efetuado
sem autorização e sem ordem de pagamento.
Base legal: art. 62 e 64 da Lei 8.666/93.
Responsável: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Chefe da Polícia Civil).
5.2.1.3- Processos 40096300/08, 40308707/08,
40368807/08, 41820215/08 e 41894812/08 (item 3.1.5
desta ITC). Descumprimento de cláusula contratual - entrega fora do prazo.
Base legal: art. 66, da Lei 8.666/93.
Responsável: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Chefe da Polícia Civil).
5.2.1.4- Processos 37251686/07 e 42088810/08 (item
3.1.7 desta ITC). Ausência de acréscimo de garantia contratual
Base legal: art. 56, da Lei 8.666/93.
Responsável: Hélio Moreira de Menezes.
5.2.1.5- Processo 41056124/08 (item 3.1.7 desta ITC).
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Falta de Aplicação de Penalidade pela Mora do Contratado.
Base legal: art. 86, da Lei 8.666/93.
Responsável: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Chefe da Polícia Civil).
5.2.1.6- Processo 41056124/08 (item 3.1.8 desta ITC).
Falta de Aplicação de Penalidade pela Mora do Contratado.

5.2.2.2- Processos 41536185/08, 40368807/08 e
40368670/08 (item 3.1.2 desta ITC). Ausência de designação de fiscal, de acompanhamento e fiscalização contratual.
Base legal: artigo 67, da Lei 8.666/93.
Responsável: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Chefe da Polícia Civil).

Base legal: art. 86, da Lei 8.666/93.

5.2.2.3- Processo 42088810/08 (item 3.1.6 desta ITC).
Ausência de termo contratual e ineficácia do contrato

Responsável: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Chefe da Polícia Civil).

Base legal: art. 62 e art. 61, parágrafo único, da Lei
8.666/93.

5.2.1.7- Processo 39432408/07 (item 3.1.9 desta ITC).
Ausência de competência da Chefe do Departamento de
Administração Geral para autorizar despesas não previstas na Instrução de Serviço 231/06.

Responsável: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Chefe da Polícia Civil).

Base legal: art. 64, da Lei Federal 4.320/641 art. 36, da Leí
Complementar Estadual 04/1990 c/c art. 89, do Decreto
Estadual 2.965-N/1990 e Instrução de Serviço 231/2006.

5.2.2.4- Apresentação intempestiva da documentação
referente à qualificação técnica (item 3.2.1 desta ITC).
Processo 36838730/08. Pregão 04/2008.
Base legal: art. 4º, inciso XII, da Lei 10.520/02 c/c art. 25,
§§ 2º e 3º, do Decreto Estadual 1.527R/2005.

Responsáveis: Hélio Moreira de Menezes Arminda Rosa
da Silva Rodrigues

Responsáveis: Hélio Moreira de Menezes e Maria de
Lourdes Barroca e Garcia Dias.

5.2.2- Irregularidades mantidas

5.3- Outras deliberações

Conforme exposto, em análise dos autos, as seguintes irregularidades foram mantidas.

Pelo exposto e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, IV e no parágrafo único do art. 375 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), conclui-se opinando por:

5.2.2.1- Processo 39955575/08 (item 3.1.1 desta ITC).
Ausência de justificativa do preço, da caracterização da
situação emergencial que justifique a dispensa e das razões da escolha do fornecedor.
Base legal: artigo 26, parágrafo único, incisos I a III, da Lei
8.666/93.
Responsável: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Chefe da Polícia Civil).

5.3.1- Reconhecer a prescrição relativa à aplicação da pena de multa a todos os indícios de irregularidades contidos na ITI 1106/2010 e na ITI372/2011, eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se, a teor do disposto no
art. 71 da LC 621/2012.
www.tce.es.gov.br

5.3.2- Rejeitar parcialmente as justificativas e julgar regulares com ressalvas as contas do agente Hélio Moreira de
Menezes, tendo em vista as práticas de irregularidade de
natureza formal, de natureza não grave e que não representaram dano injustificado ao erário presentificadas nos
itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 e 3.2.1 desta ITC, com fulcro no
art. 84, inciso II da Lei 621/2012.
5.3.3- Rejeitar parcialmente as justificativas e julgar regulares com ressalvas as contas da agente Maria de Lourdes Barroca e Garcia Dias, tendo em vista a prática de irregularidade de natureza formal, de natureza não grave e
que não representaram dano injustificado ao erário presentificada no item 3.2.1 desta ITC, com fulcro no art. 84,
inciso II da Lei 621/2012.
5.3.4- Por derradeiro e diante do preceituado no art. 86
da Lei Complementar 621/2012, sugere-se determinar
ao atual DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL que observe o estabelecido no art. 26, parágrafo único, incisos I a
III, art. 62, art. 61, parágrafo único e art. 67, todos da Lei
8666/93, bem como o art. 4º, inciso XII, da Lei 10.520/02
c/c art. 25, §§ 2º e 3º, do Decreto Estadual 1.527R/2005.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Vieira, acompanha a área técnica quanto
ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
mas discorda quanto ao julgamento das contas, que considera irregulares:
Assim, não há como reputar ressalvas às contas, eis que
maculadas de graves infrações à norma contida na Lei n.
8666/96, nos termos do art. 84, inciso III, “c”, da LC n.
621/12.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja julgada IRREGULAR a prestação de conta de HéSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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lio Moreira de Menezes e Maria de Lourdes Barroca e
Garcia Dias, com fulcro no art. 84, inciso III, “c”, da LC n.
621/2012; e
2 - seja decretada a prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do art. 71, caput, da LC n. 621/2012;

fe da Polícia Civil).
5.2.2.2- Processos 41536185/08, 40368807/08 e
40368670/08 (item 3.1.2 desta ITC). Ausência de designação de fiscal, de acompanhamento e fiscalização contratual.

3 – na forma do art. 87, VI, da LC n. 621/2012, seja expedida determinação sugerida à ﬂ. 378 ao atual chefe
de Polícia Civil.

Base legal: artigo 67, da Lei 8.666/93.

Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do
inciso III[10] do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no
parágrafo único[11] do art. 53 da LCn. 621/12. – g.n

5.2.2.3- Processo 42088810/08 (item 3.1.6 desta ITC).
Ausência de termo contratual e ineficácia do contrato

Considera o representante do Ministério Público de Contas que as irregularidades mantidas pela área técnica
afrontam à Lei de Licitações e Contratos, importando as
condutas dos agentes em verdadeiras práticas de ato ilegal com grave violação à normal legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
A ITC 6045/2017 manteve as seguintes irregularidades:
Processo TC 7017/2009 (ITI 1106/2010)
5.2.2- Irregularidades mantidas
Conforme exposto, em análise dos autos, as seguintes irregularidades foram mantidas.
5.2.2.1- Processo 39955575/08 (item 3.1.1 desta ITC).
Ausência de justificativa do preço, da caracterização da
situação emergencial que justifique a dispensa e das razões da escolha do fornecedor.
Base legal: artigo 26, parágrafo único, incisos I a III, da Lei
8.666/93.
Responsável: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Che-

Responsável: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Chefe da Polícia Civil).

Base legal: art. 62 e art. 61, parágrafo único, da Lei
8.666/93.
Responsável: Hélio Moreira de Menezes (Delegado Chefe da Polícia Civil).
5.2.2.4- Apresentação intempestiva da documentação
referente à qualificação técnica (item 3.2.1 desta ITC).
Processo 36838730/08. Pregão 04/2008.
Base legal: art. 4º, inciso XII, da Lei 10.520/02 c/c art. 25,
§§ 2º e 3º, do Decreto Estadual 1.527R/2005.
Responsáveis: Hélio Moreira de Menezes e Maria de
Lourdes Barroca e Garcia Dias.
Considerou o subscritor da ITC 6045/2017 que as irregularidades acima não representaram dano injustificado
ao erário, devendo ser levado em conta também o longo
tempo transcorrido até o julgamento, daí a recomendação de que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, com determinação.
Quanto ao item 3.1.1 da ITC 6045/2017 - Ausência de
justificativa do preço, da caracterização da situação
emergencial que justifique a dispensa e das razões da
escolha do fornecedor, reconhece o subscritor da ITC
www.tce.es.gov.br

que embora a defesa não apresente prova documental
dos fatos que alega, a irregularidade está sendo analisada após longo período de tempo de sua ocorrência, e
que os documentos anexados pela equipe técnica não incluem a cópia integral do Processo 39955575/08, de forma que não é possível verificar a veracidade das alegações da defesa.
Item 3.1.2 da ITC 6045/2017 – Ausência de designação
fiscal, de acompanhamento e fiscalização contratual
Ao analisar este item, considera o subscritor da ITC que,
em razão do decurso de tempo, há que se sopesar a irregularidade e a consequência do seu não cumprimento. E
que, no caso em tela, a equipe técnica não relata qualquer consequência técnica ou financeira pela ausência da
designação do fiscal do contrato.
Item 3.1.6 – Ausência de termo contratual e ineficácia
do contrato
Trata-se da aquisição de 03 veículos para transporte de
cadáveres (rabecões), no valor total de R$ 271.899,99.
Apesar de constar do Edital de Pregão 102/08 a respectiva minuta do contrato, não foi firmado o devido termo
contratual.
A defesa alegou que os veículos foram entregues no prazo previsto e não apresentaram qualquer problema, que
à época da apresentação da defesa continuavam servindo à Polícia Civil de forma eficaz, e que a nota de empenho impõe obrigações entre as partes.
Considerou o subscritor da ITC que o art. 62 prevê a obrigação de instrumento contratual, só dispensada nos casos previstos no parágrafo quarto, que não é o caso.
Item 3.2.1 – Apresentação intempestiva da documentação referente à qualificação técnica
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Relatou a equipe técnica que a entrega dos comprovantes de vínculo com engenheiros e técnicos de segurança
do trabalho não observou o prazo de 24 h estabelecido
no item 1.3 do Edital para o recebimento dos documentos de habilitação. No caso, os documentos entregues
pela empresa vencedora possuem carimbo de autenticação com data de 19/03/2008, posterior ao prazo estabelecido pelo Edital (18/03/2008), embora o recebimento
dos documentos pela pregoeira e equipe não tenha sido
atestado e datado.
Concluiu a ITC que as justificativas apresentadas não foram suficientes para sanar a irregularidade.
CONCLUSÃO
Considero que a análise procedida pela área técnica se
mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

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. DECRETAR a prescrição da pretensão punitiva, relativamente a todos os indícios de irregularidades contidos
na ITI 1106/2010 e na ITI372/2011, a teor do disposto no
art. 71 da LC 621/2012 c/c art. 487, II, do Novo Código de
Processo Civil – CPC;
1.2. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual da Polícia Civil do Espírito Santo, relativa
ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr. Hélio Moreira de Menezes, Delegado Chefe da Polícia Civil, bem como da Sra. Maria de Lourdes Barroca e Garcia Dias, Pregoeira, em face das razões antes expendidas,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando-lhes a devida quitação;

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Embora as irregularidades referidas acima não tenham
sido devidamente justificadas pelo responsável, concordo com o entendimento técnico de que, considerando o
longo tempo transcorrido entre a data dos fatos e o julgamento, e o fato de que não foi apontado prejuízo ao
erário, elas não têm relevância para ensejar o julgamento
pela irregularidade das contas.

1.3. EXPEDIR determinação ao atual Chefe da Polícia Civil
do Espírito Santo, nos seguintes termos:
1.3.1. Observe o estabelecido no art. 26, parágrafo único, incisos I a III, art. 62, art. 61, parágrafo único e art. 67,
todos da Lei 8666/93, bem como o art. 4º, inciso XII, da
Lei 10.520/02 c/c art. 25, §§ 2º e 3º, do Decreto Estadual 1.527R/2005

Processo: 05121/2017-5

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico e discordando do representante do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação

1.4. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Castelo

2. Unânime.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Conselheira Substituta

4. Especificação do quórum:

1. ACÓRDÃO

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1343/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JAIR FERRACO JUNIOR, LUIZ CARLOS PIASSI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO – EXERCÍCIO 2016 – PCA REGULAR COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREI-

Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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TAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTELO, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade do senhor JAIR FERRAÇO JUNIOR.

tor, para que adote as medias necessárias para evidenciar os bens do imobilizado, observando-se as Normas
Brasileiras de Contabilidade e a Instrução Normativa TC
36/2016.

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00723/2017-6, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01171/2017-1 e da Decisão
Monocrática n.º 01542/2017-5, o gestor responsável pela PCA, bem como o responsável pelo encaminhamento
da mesma (Sr. Luiz Carlos Piassi) foram citados para esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes dos
itens 2.1 e 3.2.2 da análise contábil, qual seja:

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, no Parecer n.º 01800/2018-8, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opinando pelo
julgamento pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, expedição de determinação e aplicação
de multa ao gestor pelo atraso no envio do PCA.

2.1. Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA;

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas pela regularidade
com ressalvas da prestação de contas, expedição de determinação e aplicação de multa ao gestor pelo atraso
no envio do PCA. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01379/2018-1, abaixo transcritos:

3.2.2. Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em almoxarifado e bens móveis.
Regulamente citados, apenas o Sr. Jair Ferraço Junior
apresentou suas justificativas (Resposta de Comunicação
n.º 00055/2018-5 ).

É o Relatório. Passo a fundamentar.

“2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
n.º 01379/2018-1, manifestou-se pela manutenção da irregularidade atinente ao descumprimento do prazo para
encaminhamento da PCA (item 2.1 do Relatório Técnico),
sugerindo a aplicação de multa ao gestor responsável.

2.1. Descumprimento do prazo de encaminhamento da
Prestação de Contas (Item 2.1 do RTC 723/2017)

No que diz respeito à irregularidade identificada no item
3.2.2 do Relatório Técnico (divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em almoxarifado e bens móveis), o corpo
técnico entendeu pela manutenção da irregularidade. No
entanto, considerando a sua natureza moderada, sugeriu
a ressalva, com expedição de determinação ao atual ges-

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 11/04/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, não observando, portanto, o prazo
regimental.

apresentar suas razões de justificativas quanto ao envio
do Prestação de Contas fora do prazo legal, salientando
que a entrega fora do prazo gera a possibilidade de aplicação de multa conforme o artigo 135, inciso VIII da Lei
Complementar 621/2012.
Devidamente citado, Termos de Citação 1789/2017, o Sr.
Luiz Carlos Piassi não apresentou suas justificativas quanto ao indicativo de irregularidade apontado.
O presente indicativo de irregularidade se refere ao descumprimento do prazo de envio da prestação de contas
anual.
Após regular citação, o responsável não apresentou suas
alegações de defesa.
Sendo assim, sugere-se manter o presente indicativo de
irregularidade, com aplicação de multa ao responsável,
tendo em vista o artigo 139, Resolução TC 261/2013.
2.2. DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DOS INVENTÁRIOS DE BENS EM ALMOXARIFADO E BENS MÓVEIS
(ITEM 3.2.2 DO RTC 723/2017)
Inobservância aos arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64

Inobservância ao artigo 139, Resolução TC 261/2013

Responsável: Jair Ferraço Junior

Responsável: Luiz Carlos Piassi

Conforme relatado no RTC 723/2017:

Conforme relatado no RTC 723/2017:

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e
de bens móveis, imóveis e intangíveis.

Dessa forma, se sugere CITAR o Sr. Luiz Carlos Piassi para
www.tce.es.gov.br

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
(FIGURA)
Conforme divergência demonstrada na tabela 14, verifiSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ca-se que o valor inventariado dos bens em almoxarifado
e bens móveis não foi devidamente evidenciado na sua
respectiva conta contábil. Tal situação pressupõe falhas
na contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou
não elaboração do inventário físico, na medida em que
há divergências entre o inventário de bens e os valores
registrados na contabilidade, motivo pelo qual se sugere CITAR o Sr. Jair Ferraço Junior para apresentar os documentos e razões de justificativa que julgar necessários.
Devidamente citado, Termo de Citação 1788/2017, o Sr.
Jair Ferraço Junior, apresentou documentos com as seguintes razões de justificativas:
A divergência da conta Estoques no valor de R$45.773,00
demonstrada na tabela 14 da citação, já foi objeto de nota
explicativa ao Anexo XIV da PCA 2016, item 2.1.4, a qual
transcrevemos aqui: “2.1.4) A conta “Estoques” encerrou
o exercício de 2016 com o saldo contábil de R$335.517,91,
devidamente conciliado ao Inventário de Almoxarifado
(Anexo 19 RESAMC), elaborado e encaminhado pelo Departamento de Almoxarifado da Prefeitura, anexo a esta Prestação de Contas Anual, que totalizou em estoque
o montante de R$ 289.744,91. Logo, os valores registrados pela contabilidade divergem dos valores do inventário físico no total de R$45.773,00, devidamente demonstrado nas contas contábeis 115610200000 Gêneros Alimentícios, no valor de R$41.487,50 e n 115610600000
Materiais Gráficos, no total de R$4.285,50. O valor de
R$41.487,50 refere-se às notas fiscais da Feira do Produtor Rural, as quais forma colocadas “em liquidação” pelo Departamento Financeiro no mês de dezembro/2016
acompanhando a realização da feira, mas o setor de almoxarifado só dará entrada nos bens no mês de janeiro;2017, acompanhando as datas das notas fiscais, con-

forme justificado no Processo n° 350/2017. E o total de
R$ 4.285,50, refere-se às notas fiscais n° 2324 da empresa Alternativo Comércio e· Serviços Ltda ME, no valor de
R$ 2.222,50 e n° 3767 da empresa M.G. de Oliveira Milhorato Matriz ME, no valor de R$2.063,00, sendo as duas
colocadas “em liquidação” pelo Departamento Financeiro no mês de dezembro/2016, mas o almoxarifado registrará em 2017 após o recebimento definitivo dos produtos, conforme explicado no Processo n° 350/2017. Para
a classificação contábil em “material de consumo” (elemento de despesa 339030), forma aplicadas as normas
constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), especificamente a Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários, em vigor a partir do
exercício de 2013, à IN 11/2014 da Prefeitura Municipal
de Castelo (para as unidades da Administração Direta), e,
no que coube, a Portaria STN n° 448/2002, como suporte
e auxílio. Há que se destacar que, em casos de incertezas,
foi considerada a análise do custo-benefício, para destacar a necessidade de controle patrimonial, bem como o
bom sendo, na avaliação da economicidade.”
Quanto a divergência na conta Bens Móveis, informamos que no momento em que foi gerado, o arquivo INVMOV não demonstrou todos os bens que faziam parte
do inventário. Porém só foi constatado tal fato mediante
a presente Citação.· Nesta oportunidade, foi gerado novamente o arquivo inventário de Bens Móveis 2016, no
qual foi verificado o valor de R$18.498.067,73, sendo este o correto.
Sobre a conta Bens Imóveis, informamos que, em consulta a IN40/2016, anexo II, item 8, que regulamenta o
envio da PCA, constatamos que o envio do arquivo INVIMO.XML deveria ser pelo valor bruto dos bens municiwww.tce.es.gov.br

pais. Porém, no envio da PCA, indevidamente o arquivo
demonstrou pelo valor líquido, por erro na montagem do
mesmo, o qual o Departamento de Patrimônio não observou naquele momento. Verificamos também que o
valor apontado pelo TCEES como divergência entre o registrado no INVENTÁRIO e o registrado no BALANÇO PATRIMONIAL reflete justamente o total da DEPRECIAÇÃO,
conforme se verifica no arquivo RESIMO.
Em se tratando de arquivos de extensão XML, não há como providenciar a remessa dos documentos dos arquivos INVMOV e INVIMO retificadores. Porém, caso o TCEES solicite o envio da retificação, pedimos que tal solicitação seja oficialmente remetida aos Departamentos de
Almoxarifado e Patrimônio e Contabilidade para que tornem as devidas providências.
Por todo o exposto, e por ter agido sempre de a boa-fé,
requer a Vossa Excelência, que a suposta irregularidade
apontada na Instrução Técnica Inicial seja julgada improcedente, declarando assim, regulares todos os atos praticados pelo defendente.
O presente indicativo de irregularidade se refere à divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos e o valor evidenciado nos inventários de bens em almoxarifado
e bens móveis.
Após regular citação, o gestor responsável esclarece que,
a divergência na conta de almoxarifado, no montante de
R$ 45.773,00 se refere notas fiscais reconhecidas como
“em liquidação” pela contabilidade, mas o almoxarifado
somente registrará os produtos em 2017. Já com relação
aos bens móveis afirma que o inventário encaminhado
não demonstrou todos os bens da prefeitura e que o valor correto é R$18.498.067,73, conforme evidenciado no
Balanço Patrimonial.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Compulsando os argumentos apresentados pela defesa,
observa-se que realmente as notas explicativas ao Balanço Patrimonial esclarecem a divergência apontada com
relação aos bens de estoque, entretanto a defesa não
apresentou o inventário de bens móveis para ratificar
os valores demonstrados no Balanço Patrimonial, ou seja, não apresentou documentos a fim de corroborar suas alegações.
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo de
irregularidade, porém passível de ressalva, tenho em vista a IN TCEES 36/2016 que dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Castelo, exercício de 2016, sob
a responsabilidade do Sr. Jair Ferraço Junior, formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015, e instruída considerando-se o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVAS a
prestação de contas anual do Sr. Jair Ferraço Junior, ordenador de despesas durante o exercício de 2016, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012.
Opina-se ainda:
- Por determinar ao atual gestor que adote as medidas
necessárias para evidenciar os bens do imobilizado observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a
IN TCEES 36/2016.
- Pela aplicação de multa ao Senhor Luiz Carlos Piassi, pe-

lo descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual, conforme item 2.1 desta instrução técnica”.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(presidente).

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

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
senhor JAIR FERRAÇO JUNIOR, dando-lhe quitação;
1.2. MANTER o indicativo de irregularidade identificado no item 2.1 do Relatório Técnico e aplicar sanção de
MULTA ao senhor LUIZ CARLOS PIASSI, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), em razão do descumprimento
do prazo de encaminhamento da PCA;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor que adote as medidas
necessárias para evidenciar os bens do imobilizado, observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a
Instrução Normativa TC 36/2016;

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,
no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação
deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os
prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

ACÓRDÃO TC- 1344/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

Processo: 05122/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2016

Complementar n.º 00461/2018-1).

abaixo transcritos:

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina

Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01263/2018-7, opinou pelo afastamento das irregularidades atinentes ao descumprimento do prazo de envio da Prestação de Contas e à
ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão o parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual, por ter sido evidenciada a sua inexistência.

“2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: LEONARDO DEPTULSKI, SERGIO MENEGUELLI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÃO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor LEONARDO DEPTULSKI.
Com base no Relatório Técnico n.º 00758/2017-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 01193/2017-7, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 01553/2017-3, por meio da
qual o gestor responsável pelas contas, bem como o responsável pelo encaminhamento dos documentos foram
citados para justificar os seguintes indícios de irregularidade:
2.1Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas;
3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens;
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão o parecer do controle interno sobre a
Prestação de Contas Anual.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justificativas, bem como documentação de
apoio (Defesas n.º 00022/2018-1 e 00114/2018-9 e Peça

No que diz respeito à irregularidade referente à divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e
o valor dos inventários de bens, opinou pela manutenção
da mesma. No entanto, considerando a sua natureza moderada, opinou pelo julgamento pela regularidade com
ressalvas das contas, com expedição de determinação ao
atual gestor, para que tome as medidas necessárias e suficientes ao atendimento dos requisitos da IN 36/2016,
das Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como da
Resolução TC 227/2011.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
01643/2018-1, de lavra do Procurador Luciano Vieira, ratificou o opinamento técnico, concluindo pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, com expedição de determinação.
É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual, com
expedição da determinação proposta. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01263/2018-7,
www.tce.es.gov.br

2.1 Descumprimento do prazo para encaminhamento
da PCA (item 2.1 do RT 758/2017)
Fundamentação legal: artigo 139 da Resolução TC
261/2013.
De acordo com o RT 758/2017 verificou-se que o gestor
responsável pelo encaminhamento das contas descumpriu o prazo previsto no Regimento Interno para o encaminhamento das mesmas.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
As frequentes mudanças na contabilidade pública trouxe inúmeras dificuldades à equipe Técnica que atua na
área contábil do Município, sendo que no início da gestão
foi necessária a formação de uma nova equipe em virtude da defasagem de servidores habilitados que atuavam
no setor, tendo em vista que ao assumir o mandato em
01/01/2017 com a nomeação do Secretário para a pasta responsável, foi constatado que o envio da documentação do mês “08” e seguintes, relativos ao exercício de
2016, do sistema “CIDADDES-WEB” ainda não haviam sido remetidos, oportunidade em que determinou envidar
todo o esforço para regularizar a inconsistência. Conforme pode ser aferido nos relatórios de consulta em anexo, a alegação é de fácil confirmação ao se verificar que
as competências 08, 09, 10, 11 e 12, só foram repassadas
em 30/03/2017.
Assim, como o envio da PCA somente é possível ocorrer
após a entrega de todos os meses do exercício ao TCE
com a devida homologação do Órgão, a responsabilidade pelo atraso decorreu da omissão verificada na gestão
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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anterior.
Entretanto, cabe frisar como de relevante importância
neste caso ser de fácil constatação que tentativas das remessas mensais foram constantes no intuito de atualizar
as competências em atraso, para prosseguimento com o
envio da PCA, fato que se demonstra no relatório de consulta das remessas extraído no site do TCEES, de cópia
em anexo.
Frisa-se que as tentativas para o envio da documentação
iniciaram-se dentro do prazo legal, mais a equipe Técnica responsável pelo trabalho enfrentou vários problemas
em relação ao layout dos arquivos XML e também dos
novos que foram incluídos para a remessa anual.
Diante dessas dificuldades, as quais foram repassadas
a equipe do Tribunal foi expedido Termo de Notificação
Eletrônico, através do Sistema CIDADES-WEB, fixando um
prazo extensivo de 15 (quinze) dias para cumprimento da
obrigação, com fundamento no art0 9°, 11, da Instrução
Normativa TC n° 034/2015, qual seja a remessa da Prestação de Contas Anual referente a 2016.
Com o novo prazo assinado pelo Tribunal a equipe responsável pelo trabalho utilizou todo seu esforço e na vigência do prazo, isto é, em 25/04/2017, a remessa da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Colatina relativa ao exercício de 2016, foi efetuada e aceita nos critérios estabelecidos pelo sistema utilizado para envio.
As justificativas aqui expostas demonstram com clareza
a preocupação desse Gestor no cumprimento das obrigações para com esse Órgão de Controle, nos prazos regulamentares.
A demonstração do compromisso de atender os prazos
legais assinalados na remessa dos documentos ao Tribu-

nal de Contas, está evidenciada na pontualidade com que
tem sido efetivada o sistema “CIDADES-WEB”, cumprindo
o prazo, mensalmente.
Diante das considerações expostas, espera o defendente ter justificado a ocorrência e demonstrado a ausência
da irregularidade que foi supostamente arguida, motivo
pela qual pugna pelo acolhimento das razões de justificativas apresentadas e o afastamento da imputação do cometimento de ato infracional às normas legais pertinentes ao assunto em foco.
O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 758/2017, verificou-se que o gestor
descumpriu o prazo regimental para o encaminhamento da prestação de contas anual. Para efeitos do exercício
financeiro de 2016, o prazo máximo findou-se em 31 de
março de 2017. A prestação de contas anual do ordenador de despesas do município de Colatina foi homologada somente em 25 de abril de 2017.
Em sua defesa, o gestor alegou que as omissões dos meses 08, 09, 10, 11 e 12 do exercício financeiro de 2016 impediram que as contas de gestão fossem encaminhadas
no prazo estipulado. Para tanto, o gestor acostou o histórico das tentativas de envio das contas citadas, bem como as datas em que houve a aceitação e a homologação
das contas mensais e anuais.
Pois bem.
O gestor responsável pelo encaminhado das contas em
www.tce.es.gov.br

análise aduziu que o atraso no envio de alguns meses do
exercício de 2016 atrasou o envio e a consequente homologação das contas de gestão do Chefe do Poder Executivo do município de Colatina, exercício financeiro de
2016.
Consultou-se o sistema CidadES e verificou-se que o mês
07/2016 foi homologado apenas em 29/03/2017, quando seu vencimento foi em 08/11/2016, o que demonstra
que de fato o prefeito anterior não cumpriu com os prazos regulamentares. A homologação do último mês de
2016, mês 14, deu-se em 20/04/2017.
Embora o encaminhamento da PCA de 2016 não estava,
em nível de sistema CidadES, atrelada à da Prestação de
Contas Bimestral, presume-se que a contabilização não
foi feita tempestivamente pela administração anterior,
tendo o novo prefeito administrado tal encargo. Assim, a
rigor, não houve omissão por parte do Senhor Sérgio Meneguelli, novo prefeito, quanto ao fato ora atacado.
Face o todo exposto, vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela não aplicação de multa ao Senhor Sérgio Meneguelli pelo descumprimento de prazo para envio da PCA, afastando o
indicativo de irregularidade apontado no item 2.1 do RT
758/2017.
2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens. (item
3.2.2 do RT 758/2017).
Fundamentação legal: artigos 94 a 96 da Lei Federal
4.320/1964.
De acordo com o RT 758/2017, verificou-se que o valor
inventariado dos bens não foi devidamente evidenciado
em suas respectivas contas contábeis do Balanço PatriSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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monial, conforme tabela que se segue:
Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$ 1,00
(FIGURA)
Fonte: Processo TC 5.122/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
JUSTIFICATIVA
No que se refere à divergência na conta estoques no valor de R$3.044,23, a mesma ocorreu em virtude de um
erro no sistema informatizado de controle de Bens em
Almoxarifado que por circunstâncias desconhecidas, efetivamente informou um saldo no inventário como sendo
de R$ 656.613,97, enquanto o saldo real é o demonstrado no Balanço Patrimonial, ou seja, R$ 659.658,20.
Estamos encaminhando em anexo, doc. 01, uma nova Tabela 14 – Resumo do Inventário do Almoxarifado – Material de Consumo referente ao exercício de 2016, demonstrando o saldo real do inventário conforme demonstrado no Balanço Patrimonial que é de R$ 659.658,20. Para comprovação do referido saldo, estamos encaminhando o mesmo documento referente ao exercício de 2017,
doc. 02, demonstrando que o saldo final de 2016 é o
mesmo inicial de 2017: R$ 659.658,20, afastando, assim,
o indicativo de irregularidade apontado quanto à conta
estoques.
No que diz respeito à divergência de Bens Móveis no valor de R$13.185.854,35 em confronto com as respectivas
contas contábeis, vale salientar que até meados do ano
de 2016, os bens móveis da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde e Unidade Gestora Prefeitura Municipal

de Colatina, eram tombados na mesma base (Filial) no
sistema de Patrimônio, contudo, anterior a data do desmembramento das referidas filais (Prefeitura e Fundo),
houve uma reavaliação dos bens móveis e imóveis, porém, por problemas técnicos, até a data do encerramento do exercício de 2016, a emissão de relatórios que subsidiariam os devidos lançamentos contábeis desse evento não foram emitidos, bem como também, os relatórios
para o registro da Depreciação dos bens; sendo assim os
lançamentos contábeis dessas operações não puderam
ser registrados dentro do exercício de 2016, contribuindo
para a divergência demonstrada na conta bens móveis.

No que se refere à Conta Bens Imóveis cuja divergência
remonta ao valor de R$ 89.576.198,77, ocorreu a mesma
situação em virtude do desmembramento das UG’s, no
entanto, em virtude do inventário de Bens Imóveis exigir um trabalho mais demorado e minucioso para a sua
identificação, avaliação, reavaliação e cadastramento pelo fato de se tratar de obra de engenharia, não foi possível concluir o levantamento para identificar o valor da divergência, assim como nos Bens Móveis, no entanto, o
trabalho continua em execução e nos próximos exercícios
será concluído a tempo de se cumprir os prazos estipulados IN TCEES 36/2016, ou seja, 01/01/2019.

Tal comprovação também pode ser verificada quando a
Comissão Permanente nomeada por meio do Decreto
18.132, de 11 de março de 2015, doc. 03, para proceder o
inventário patrimonial de Bens Móveis e Imóveis, apesar
de não ter concluído em tempo hábil de informar valores
ajustados na PCA de 2016 quanto a Bens Imóveis, conseguiu fazer o levantamento preliminar e detectar que a divergência apurada de igual valor ao constante do RT, ou
seja, R$ 13.185.854,35, se referia exatamente ao fato de
ter havido o desmembramento patrimonial por UG (Fundo de Saúde e Prefeitura), no entanto, não foi emitido relatório de inventário em tempo hábil de se efetuar os lançamentos contábeis, doc. 04.

No que diz respeito à diferença nos Bens intangíveis, foi
detectado que houve a aquisição de Licença de Software
Autocad por meio do processo 28249/2014, porém não
houve o devido tombamento no sistema de patrimônio.
Contudo, o processo foi localizado e encaminhado ao setor responsável pelo registro. Segue relatório em anexo
com o devido tombamento, doc. 05.

Assim, no que se refere à divergência de R$ 13.185.854,35
da conta Bens Móveis, a mesma se deve ao fato de ter
ocorrido o desmembramento por UG no decorrer do
exercício de 2016, porém, não efetuados os lançamentos
contábeis no decorrer do exercício, o que somente ocorreu em exercícios seguintes, haja vista o longo e demorado trabalho de identificação, avaliação, reavaliação e recadastramento dos bens móveis do exercício.
www.tce.es.gov.br

Lado outro, analisando julgamentos procedidos por esta Corte sobre o tema em questão, constatamos que em
situações idênticas houve manutenção da irregularidade, contudo, sem o condão de macular a lisura e regularidade das contas apresentadas, julgando-as regulares
com ressalva, tendo como fundamento, inclusive, Parecer do órgão ministerial de Contas proferido pelo Dr. Luciano Viera, senão vejamos, primeiramente os termos do
Acórdão TC-020/2017 – Primeira Câmara, Processo TC3206/2014 que cuidou das contas de Ordenador do exercício de 2013 do município de Jerônimo Monteiro, tendo como Relator o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
ACÓRDÃO TC-020/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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PROCESSO - TC-3206/2014
JURISDICIONADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADOR
RESPONSÁVEL - SEBASTIÃO FOSSE.
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2013 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO
– DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
2 FUNDAMENTAÇÃO
... Consta da análise procedida na Instrução Contábil
Conclusiva ICC 290/2015 que o gestor não encaminhou
o Inventário de Bens Imóveis e nem a movimentação de
aquisições e baixas ocorridas no exercício de 2013. No
que se refere ao art. 15 da Instrução Normativa nº 28/13
deste Tribunal de Contas, foi facultada a apresentação do
referido inventário conciliado para o exercício de 2013,
contudo a movimentação detalhada na conta Bens Imóveis ocorrida no exercício sob análise deveria ter sido encaminhada.
A irregularidade tratada nestes autos é a ausência da
movimentação detalhada dos bens imóveis ocorrida no
exercício de 2013 (Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64,
arts. 94 a 96).

... O Gestor não encaminhou o Inventário de Bens Imóveis e nem a movimentação de aquisições e baixas ocorridas no exercício de 2013. O art. 15 da Instrução Normativa nº 28/13 deste Tribunal de Contas facultou a apresentação do referido inventário para o exercício de 2013, entretanto a movimentação detalhada na conta Bens Imóveis ocorrida no exercício sob análise deveria ter sido encaminhada. Sendo assim, deve o gestor apresentar esclarecimentos sobre a inconformidade apontada.
... O gestor manda em anexo às justificativas um CD com
dados de bens móveis, e não de bens imóveis, que é o
objetos deste item. O Gestor não atende ao comando do
item que é demonstrar a movimentação de bens imóveis
durante o período de 2013, e consequentemente o seu
saldo final conciliado entre o inventário e os demonstrativos contábeis. Desta forma, MANTIDA A IRREGULARIDADE.
CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do
SR. SEBASTIÃO FOSSE, Prefeito Municipal, no exercício de
funções como ordenador de despesas da PREFEFEITURA
MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, no exercício de
2013, desta forma sob o aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de julgar IRREGULAR a prestação de contas, na forma do artigo 84, III da Lei Complementar Estadual 621/2012. (grifo no original)

Assim analisa a irregularidade trazida aos autos pela Instrução Contábil Conclusiva ICC 290/2015:

Na mesma esteira pela manutenção da irregularidade o
Ministério Público de Contas no Parecer 1065/2016 analisa a questão, contudo conclui pela regularidade com
ressalvas das contas, como abaixo transcrevo em parte:

3.5 REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

É importante ressaltar que a Demonstração do Resultado do Exercício apura o resultado em termos de lucro
www.tce.es.gov.br

ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da empresa. Já no setor público, o
resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos
patrimoniais. Logo, incorreções nos registros contábeis
relativos às variações patrimoniais ocasionarão interferências indevidas no resultado patrimonial, impossibilitando, em última instância, uma correta avaliação da situação patrimonial do Ente e, por consequência, do zelo empregado pelo gestor na guarda e administração dos
bens públicos.
Ocorre, porém, que esse egrégio Tribunal de Contas, na
Instrução Normativa TC nº 036/2016 estabeleceu novos
prazos-limites de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios, em
decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro
de 2015, fixando para os municípios, consoante anexo
único, o prazo de até o dia 01/01/2019, para procederem aos registros contábeis relativos ao “reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão;
reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens
do patrimônio cultural e de infraestrutura)”.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja a presente prestação de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. 84, inciso II, da LC
n. 621/12, dando-se quitação ao responsável, bem como seja expedida determinação ao atual gestor para que
atente para os prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de
setembro de 2015, constante da IN TC n. 36/2016.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Adoto in totum o Parecer 1065/2016 do pelo Ministério
Público de Contas da lavra do procurador Luciano Vieira e também com a área técnica quanto à manutenção
da irregularidade pelo não encaminhamento, junto com
a prestação de contas de 2013, da movimentação detalhada dos bens imóveis ocorrida no exercício em questão. Contudo adoto a conclusão do órgão ministerial para o julgamento pela regularidade com ressalvas, no sentido de que embora, de regra, divergências desta natureza consubstanciem grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial, o responsável informa que
para o exercício de 2015 foram gerados todos os demonstrativos e conciliados os saldos físicos com o contábil, e
por essa razão, no caso vertente, consoante conclui a unidade técnica, esta irregularidade, de per si, não macularam a Prestação de Contas em sua integralidade.

Diferente não foi a posição do Plenário no julgamento do
Processo TC- 5288/2015, Acórdão TC-053/2017, que cuidou das contas do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha referente ao exercício de 2014, sob a Relatoria também do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.

Portanto, ratifico integralmente o posicionamento do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada no Parecer 1065/2016.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:

3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo do entendimento da área técnica
e corroborando com o Parecer do Ministério Público de
Contas, VOTO:
3.1 Por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do
senhor Sebastião Fosse frente à Prefeitura Municipal de
Jerônimo Monteiro, no exercício de 2013, na forma do
inciso II, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal; (grifo no original)

ACÓRDÃO TC-053/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5288/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
1) REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 2) DETERMINAÇÕES – 3) ARQUIVAR.

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais. Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 3469/2016,
abaixo transcrita em parte:

Inobservância aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64
Conforme relatado no RTC 188/2016:
Ao analisar os arquivos de bens móveis, peça integrante
da presente prestação de contas anual, verificou-se que o
inventário registrou o saldo no valor de R$ 10.867.047,19
divergente do valor registrado no Balanço Patrimonial
de R$ 10.372.022,36, resultando na diferença de R$
-495.024,83. Assim, considerando que os valores registrados nos documentos apresentados são divergentes e,
por sua vez, devem cumprir com a legislação, é necessária a citação do responsável para apresentar as justificativas, esclarecendo a situação encontrada.
JUSTIFICATIVAS
... Assim, percebe-se que os ajustes não foram realizados
no exercício de 2015, diferente do alegado pela defesa.
Pelo exposto, considerando que o inventário de bens móveis é o documento hábil para registro contábil dos bens,
e que tal divergência indica distorção no saldo patrimonial do exercício, opina-se no sentido de manter o indicativo de irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

2.2. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DE BENS MÓVEIS

...Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas da Sra. Andréia Passamani Barbosa Corteletti, Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de
funções de ordenador de despesas no Fundo Municipal
de Saúde de Vila Velha no exercício de 2014, na forma
do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
(grifos no original).

REGISTRADOS NO INVENTÁRIO E NO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 4.3.1 DO RTC 188/2016)

Corroboro o entendimento técnico acima transcrito,
assim como o opinamento do douto Órgão Ministerial

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
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no sentido de que embora, de regra, divergências desta natureza consubstanciem grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e que, no caso
vertente, consoante conclui a unidade técnica, esta irregularidade, de per si, não macularam a Prestação de
Contas em sua integralidade.
Registro, por fim, a edição da Instrução Normativa TC
nº 036/2016 desta Corte que estabelece novos prazos-limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de
2015, fixando para os municípios o prazo de até o dia
01/01/2019, para procederem aos registros contábeis
relativos ao “reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação,
amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de
infraestrutura).” (grifo nosso)
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas
VOTO:
3.1 Por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da
senhora Andréia Passamani Barbosa Corteletti, Secretária Municipal de Saúde de Vila Velha no exercício de
2014, na forma do inciso II, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação à responsável,
nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal; (grifos
no original).
Dessa forma, entendemos que as divergências apresenta-

das no processo em epigrafe se assemelham às divergências apontadas nos julgados acima transcritos, que, embora mantidas as irregularidades referente a divergência
entre valores de bens patrimoniais constantes do inventário e o registrado no Balanço Patrimonial, os mesmos
não se mostraram capazes de macular as contas apresentadas, considerando os efeitos da IN TCEES 36/2016,
e considerando ainda que nos dois casos o MP de Contas
se manifestou favorável à regularidade com ressalvas das
contas e em um dos casos a própria área técnica também
se manifestou pela regularidade com ressalva, motivo
pelo qual entendemos que os efeitos dos indicativos de
irregularidades da presente conta devem ser mitigados.
O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou, parcialmente, êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 758/2017, verificou-se que o valor
inventariado dos bens patrimoniais não foi devidamente
evidenciado em suas respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Em sua defesa, o gestor alegou que quanto à divergência
dos bens em almoxarifado (estoques) houve erro na geração do relatório pelo sistema informatizado. Nesse sentido, o gestor encaminhou novo relatório sem a divergência apontada.
Quanto aos bens móveis, alegou que houve desmembramento das unidades gestoras fundo de saúde e prefeitura quanto ao tombamento dos bens, sendo que até o encerramento do prazo para encaminhamento da PCA não
www.tce.es.gov.br

foi possível conciliar os dados destas unidades gestoras.
Mesmo assim, a comissão inventariante identificou a divergência, conforme relatório acostado pelo gestor.
Quanto aos bens intangíveis, o gestor aduziu que houve
aquisição de um software sem que, contudo, houvesse o
tombamento do mesmo.
Já em relação aos bens imóveis, ainda não foi possível
completar o levantamento de todos os bens da municipalidade devido a complexidade destes bens.
Por fim, o gestor apontou a existência de precedentes
nesta Corte onde em casos semelhantes houve a mitigação das irregularidades apontadas, considerando-se, ainda, o prazo previsto na IN 36/2016.
Pois bem.
Inicialmente, é necessário destacar que a existência de
prazos na IN 36/2016 não exime os gestores de procederem ao levantamento dos bens pertencentes à municipalidade. O prazo previsto na IN é somente para que contabilidade e inventário não apresentem mais valores divergentes. Isso não significa que uma vez identificado um
bem ou um direito pertencente a esta ou àquela UG, tal
bem deverá estar devidamente evidenciado no balanço
patrimonial do município.
Voltando ao caso concreto, o gestor comprovou, documentalmente, que houve erro na identificação do saldo
final da conta “bens em almoxarifado”. De fato, as justificativas e o documento acostado afastaram a divergência,
sendo desnecessárias maiores explicações sobre o saneamento dos problemas relativos a esta conta.
Em relação aos bens móveis, ficou evidenciado que a comissão inventariante identificou a mesma divergência
apontada na peça inicial. A explicação para a divergênSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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cia também nos pareceu plausível, muito embora se já se
soubesse de antemão a ocorrência do desmembramento
de UG’s para efeitos de controle de patrimônio se pudesse evitar o problema agora atacado. Contudo, as explicações e documentos acostados sobre esta diferença nos
pareceram suficientes.
No que tange aos bens intangíveis, cuja diferença entre registro no balanço patrimonial e inventário era de
R$ 28.024,00 (vinte e oito mil e vinte e quatro reais), o
gestor trouxe documento para comprovar a ausência de
tombamento de um software adquirido em 2014. Contudo, tal documento apresenta um valor de aquisição da
ordem de R$ 36.030,00 (trinta e seis mil e trinta reais),
não sanando, assim, a divergência apontada no RT.
Quanto aos bens imóveis, cuja diferença apontada beira
aos noventa milhões de reais, não houve finalização dos
trabalhos destes bens, e, portanto, continua a diferença.
Da análise de todas as diferenças apontadas, restou configurado que o gestor identificou, com êxito, as relativas
aos bens em almoxarifado e aos bens móveis. Quanto
aos bens intangíveis, o documento acostado não se compatibilizou com o total apontado na inicial. Em relação
aos bens imóveis, a situação permaneceu em aberto.
Face o todo exposto e, considerando a significativa divergência entre inventário e balanço na parte tangente
aos bens imóveis e, ainda, a divergência entre inventário bens intangíveis, vimos opinar no sentido de que seja
mantido o indicativo de irregularidade apontado no item
3.2.2 do RT 758/2017.
Em que pese nossa manifestação pela manutenção do indicativo de irregularidade, temos que reconhecer a existência de precedentes neste TCEES sobre a matéria. No

caso, ficou nítido que o gestor não ficou omisso no sentido de identificar e registrar os bens públicos municipais,
bem como não há evidências de prejuízos reais ao erário.
Assim, vimos opinar no sentido de que este Tribunal,
quando do julgamento das presentes contas, mitigue os
efeitos do indicativo de irregularidade mantido, emitindo
uma ressalva nas contas do gestor.
Opinamos também para que se determine ao atual gestor que tome medidas que visem ao atendimento dos requisitos da IN 36/2016 e das Normas Brasileiras de Contabilidade.

O que precisa ser levado em consideração é que o mandato de Prefeito do defendente se encerrou em 31/12/2016
e a partir de 2017 o novo Prefeito do Município designou
novos servidores para compor a Controladoria e que esses novos servidores por questão alheias ao defendente elaboraram o Relatório, no entanto, não emitiram opinião quanto à regularidade das contas, algo que efetivamente não pode ser atribuído do defendente.

2.3 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
Prestação de Contas Anual. (item 3.3.1 do RT 758/2017).

No entanto, embora a Controladoria tenha se manifestado por não emissão de Relatório Conclusivo quanto à regularidade da PCA, a mesma emitiu Relatório, tanto é assim, que conforme comprova o doc. 07, o Chefe do Executivo Municipal atestou ter tomado conhecimento das
conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo
órgão central do Sistema de Controle Interno.

Fundamentação legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Resolução TCEES 227/2011, IN TCEES
34/2015.

Outro fato a ser levado em consideração é que a construção do RELOCI não se dá tão somente após a elaboração
da PCA, mas, ao decorrer de todo o ano.

De acordo com o RT 758/2017, verificou-se que não foi
emitido o Parecer Conclusivo do controle interno do município de Colatina.

Assim, se o fato de não constar do Relatório da Controladoria opinativo final quanto à regularidade das contas se
constitui uma irregularidade, esta, sob hipótese alguma
pode ser atribuída ao gestor justificante, uma vez que como Unidade Central de Controle Interno – UCCI, é um órgão de atuação independente da vontade do Prefeito, devendo então ser afastada ou mitigada a presente irregularidade, considerando que o Gestor em nada contribuiu
para que a mesma existisse.

JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Inegavelmente, a construção de um Sistema de Controle Interno é um processo que se dá de forma contínua e
planejada, no entanto, como Chefe do Poder Executivo, o
defendente enquanto esteve exercendo a função de Prefeito, tomou diversas medidas para que o Controle Interno do município funcionasse de fato e de direito, conforme demonstra o doc. 06, atos de designação de servidores que atuaram na Controladoria desde exercícios anteriores a 2016.
www.tce.es.gov.br

Registramos ainda que situação semelhante também
ocorreu na Prestação de Contas Anual de 2015 da Prefeitura Municipal de Linhares, no entanto, a mesma recebeu o Parecer Prévio 084/2017 - Plenário pela Aprovação, constando sobre este item o seguinte no Parecer
Prévio: Por fim, acerca do item ausência de opinião do
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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controle interno sobre a Prestação de Contas Anual, em
que pese a constatação preliminar da ausência do documento, que teria obstado o opinamento conclusivo pelo
controle interno sobre a prestação de contas referente ao
exercício de 2015, a falta do documento seria atribuído à
dificuldade técnica criada pelas diversas alterações promovidas por esta Corte de Contas à forma de apresentação das PCA’s (constantes na IN 34/2015). Isso, porque as
últimas mudanças ocorreram em 29/03/2016 (Anexo I da
IN 34/2015) e 31/03/2016 (Anexo II da IN 34/2015), coincidindo com o prazo de envio da PCA ao TCE, de modo
a ultrapassar o prazo que o Departamento de Contabilidade teria para encaminhar a PCA para a Controladoria,
que deveria ter sido em 01/03/2016. Ademais, sustentou
o responsável que o controle interno teria elementos suficientes para subsidiar o seu opinamento sobre as contas, ainda que para parecer negativo, uma vez que o relatório de controle interno (RELOCI) é construído ao longo do ano, a medida em que são realizadas as auditorias
e demais ações desenvolvidas pela Controladoria durante o exercício, mas não o fez. Assim, sugeriu a unidade
técnica o acolhimento das justificativas apresentadas pelo responsável. Por fim, o Ministério Público Especial de
Contas, como dito, endossou o posicionamento da unidade técnica em sua integralidade, no sentido de que sejam
aprovadas com ressalva as presentes contas.

O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de irregularidade.

No mais, como bem constava do Plano de Ação da Controladoria para o exercício de 2017, havia previsão de realização de Concurso Público visando o preenchimento
das vagas efetivas de Auditor destinadas a complementar o funcionamento da Controladoria do município, motivo pelo qual deve ser afastado o presente indicativo de
irregularidade.

Pois bem.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 758/2017, identificou-se a ausência
de medidas administrativas que viabilizassem a emissão
do parecer do controle interno sobre as contas do gestor.
Em sua defesa, o gestor alegou que enquanto esteve à
frente do executivo municipal tomou diversas medidas
para que o Controle Interno funcionasse de fato e de direito, exemplificando com as atividades desenvolvidas
pela Controladoria, inclusive com a edição de instruções
normativas.
Aduziu, ainda, que a ausência de opinamento no RELOCI não poderia ser atribuída a sua pessoa, considerando
que a Unidade Central de Controle Interno é um órgão de
atuação independente e que havia elementos suficientes
para que a Controladoria emitisse opinião sobre as contas do gestor.
Por fim, o gestor trouxe julgados deste TCEES de onde se
verifica que houve casos semelhantes, sendo que tal irregularidade fora afastada.
Compulsando os documentos e os elementos presentes
no caso em análise, verifica-se que houve a instituição do
controle interno no município de Colatina (Lei Complementar 73/2013), bem como foram encaminhados os documentos exigidos pelos normativos internos deste TCEES.
www.tce.es.gov.br

Quanto à ausência de opinamento conclusivo sobre as
contas do gestor, temos que verificar quais elementos foram determinantes para que ocorresse esta situação.
Nos termos do relatório da Controladoria municipal, o
município ainda estava em fase de implantação do Sistema de Controle Interno naquele momento, fato este que
contribui para a não avaliação das contas do gestor. Por
outro lado, nenhum ponto de controle foi verificado pela
Controladoria, bem como nenhuma auditoria foi realizada no período avaliado.
Ainda segundo o relatório do Controle Interno, não havia
recursos humanos suficientes para que aquele controle
pudesse exercer suas atividades a contento.
De sua parte, o gestor aduziu que esta situação ocorreu
de forma independente à sua vontade e, que o não opinamento sobre as contas não poderia ser considerado
uma irregularidade da sua conduta enquanto gestor.
A ausência de recursos humanos, alegada pela Controladoria, pode ser um empecilho ao desenvolvimento dos
trabalhos de controle. Por outro lado, ainda que existam
cargos vagos na estrutura adotada pelo município, não é
possível mensurar o quanto esta vacância afetou os trabalhos.
No que se refere aos julgados deste Tribunal, de fato assiste razão ao gestor sobre este indicativo de irregularidade, ao se considerar que as decisões que afastaram ou
mitigaram irregularidades da mesma natureza.
Assim e, considerando a produção de normas internas
pelo controle interno, durante o exercício, e a ausência
de dano material ao erário e à boa gestão fiscal; considerando a existência de julgados de irregularidades da mesma natureza onde se afastou ou se mitigou os efeitos da
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ausência de opinamento do controle interno; vimos acolher as alegações de defesa, fato este que nos conduz a
opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade
apontado no item 3.3.1 do RT 758/2017.

considerando o acatamento das justificativas apresentadas em relação ao descumprimento do prazo de envio
da prestação de contas anual, conforme no delineado no
item 2.1 desta ITC”.

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Chefe do
Poder Executivo do município de Colatina – em sua função de ordenador de despesas, exercício financeiro de
2016, formalizada de acordo com a IN 34/2015 e instruída de acordo com o escopo definido na Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas anual do Senhor Leonardo
Deptulski, ordenador de despesas no exercício financeiro de 2016, na forma do art. 84, II, da Lei Complementar
621/2012, em função da manutenção do seguinte indicativo de irregularidade:
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens. (item 3.2.2
do RT 758/2017 e 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva).
Opina-se, ainda, que se determine ao atual gestor que
tome medidas necessárias e suficientes ao atendimento
dos requisitos da IN 36/2016, das Normas Brasileiras de
Contabilidade, bem como da Resolução TCEES 227/2011.
Registre-se, por oportuno, que o gestor manifestou interesse em fazer sustentação oral quando do julgamento
das contas.
Sugere-se, ainda, a não aplicação de multa pecuniária ao
atual ordenador de despesas, Senhor Sérgio Meneguelli,

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do senhor LEONARDO DEPTULSKI, dando-lhe quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor para que tome as medidas necessárias e suficientes ao atendimento dos requisitos da IN 36/2016, das Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como da Resolução TC 227/2011;

latora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
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MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1345/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05145/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Irupi

1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – EXERCÍCIO 2016 – PCA REGULAR – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (rewww.tce.es.gov.br

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA
MUNICIPAL DE IRUPI, referente ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade do senhor CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK.

que o atual gestor cumpra integralmente a regulamentação que dispõe sobre os documentos que compõem a
PCA, especialmente quanto aos documentos que devem
ser encaminhados.

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00827/2017-7, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01279/2017-1 e da Decisão
Monocrática n.º 01598/2017-1, o gestor responsável pela PCA foi citado para esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes dos itens 2.1, 3.2.1, 3.2.2.1 e 3.3.1
da análise contábil, qual seja:

No que diz respeito à irregularidade atinente à ausência
de medidas administrativas que viabilizassem a emissão
do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual (item 3.3.1 do Relatório Técnico),
opinou pela sua manutenção. No entanto, considerando
a sua natureza moderada, sugeriu a ressalva, com expedição de determinação ao atual gestor, para que adote medidas administrativas que viabilizem a emissão, em tempo hábil, do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.

2.1. Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA;
3.2.1. Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades financeiras;
3.2.2.1. Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais em almoxarifado e móveis;
3.3.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Regulamente citado, o responsável apresentou suas justificativas (Defesa n.º 00128/2018-1) e documentação de
apoio (Peça Complementar n.º 02337/2018-9).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01297/2018-6, manifestou-se pelo afastamento
das irregularidades identificadas nos itens 3.2.1 (inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades financeiras) e 3.2.2.1 (divergência
entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais em almoxarifado e móveis) do Relatório Técnico, considerando bastantes as razões apresentadas para
ilidi-las, com expedição de determinação no sentido de

Por fim, quanto ao indício de irregularidade indicado no
item 2.1 do Relatório Técnico (descumprimento do prazo
de encaminhamento da PCA), opinou pela sua manutenção, com imputação de sanção de multa ao gestor responsável.

entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades financeiras) e 3.2.2.1 (divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais
em almoxarifado e móveis) do Relatório Técnico, com imputação de sanção de multa e expedição de determinação. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01297/2018-6, abaixo transcritos:
“2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1. Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA (Item 2.1 do RT 827/2017)
Base Normativa: art. 139 da Res. TC 261/2013.
Consta do RT 827/2017:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 20/04/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, não observando, portanto, o prazo
regimental.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, no Parecer n.º 01395/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinando pelo
julgamento pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, expedição de determinações e aplicação
de multa ao gestor pelo atraso no envio do PCA.

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e art. 168
do Regimento Interno do TCEES, o prazo para julgamento
das contas encerra-se em 31/12/2018.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

JUSTIFICATIVA: De início, alega o jurisdicionado que a
prestação de contas só é considerada entregue ao TCEES
após sua efetiva homologação, nos termos da IN 034/15,
art. 14, § 3º. Após, destaca que no exercício de 2016, tendo sido um ano de inicio de novo mandato, inevitavelmente ocorreram mudanças estruturais em determinados setores, dificultando o envio tempestivo da Presta-

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas no que diz respeito à manutenção da irregularidade indicada no item 2.1
(descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA)
do Relatório Técnico e quanto ao afastamento das irregularidades identificadas nos itens 3.2.1 (inconsistência
www.tce.es.gov.br

Tendo em vista o descumprimento do prazo de envio da
PCA foi citado o responsável.

Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ção de Contas Anual nos moldes da IN 34/2015 do TCEES.
Entende também que o atraso na entrega da PCA 2016 a
esta Corte de Contas não causou prejuízos à análise técnica da mesma, tendo em vista que foi recepcionada no
dia 20/04/17 e movimentada do gabinete do conselheiro
para SecexContas no dia 17/10/17.
ANÁLISE: De pronto é relevante mencionar que o prazo
de entrega da PCA dos ordenadores de despesas das unidades gestoras do município se extingue em 31 de março
do exercício seguinte ao do encerramento do exercício,
conforme dispõe o artigo 139 do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013. Assim, salvo disposição
legal em contrário, o prazo para entrega da Prestação de
Contas é improrrogável.
Quanto à alegação de que a entrega da PCA 2016 fora
do prazo estipulado não trouxe prejuízo à análise técnica,
entende-se que a mesma não deve prosperar, pois o normativo que dispõe sobre a data limite de entrega não relativiza nesse sentido, apenas impõe ao gestor público o
cumprimento legal de sua determinação.

Base Normativa: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo
164 da CRFB/88
Consta do RT 827/2017:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 1)Termo de Verificação das Disponibilidades Em
R$ 1,00
(FIGURA)
Fonte: Processo TC 05145/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta
Aplicação
Tabela 2) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Contas Contábeis

Caixa e Equivalentes de Caixa

Balanço Patrimonial
(a)
1.203.219,26

TVDISP
(b)

Diferença
(a-b)
1.203.219,26
0,00

Registre-se ainda que a forma de envio da PCA é aplicável
a todos os jurisdicionados alcançados pela IN 34/2015.

Fonte: Processo TC 05145/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Desta forma, entendemos que as alegações de defesa são insuficientes, não tendo consistência para sanear o apontamento, fato este que nos conduz a opinar pela aplicação de multa ao Senhor Carlos Henrique Emerick
Storck, pelo descumprimento do prazo de envio da prestação de contas anual.

Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as demonstrações contábeis não refletem adequadamente os
saldos constantes dos extratos bancários:

2.2. Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras (Item 3.2.1
do RT 827/2017)

Não foi apresentado extrato bancário relativo à aplicação vinculada à conta corrente Banestes, ag. 0038, n.
2.520.906, exibindo o saldo em 31/12/2016;
www.tce.es.gov.br

Não foram apresentados extratos bancários relativos às
contas correntes Banco do Brasil, ag. 0933-4, ns. 12.1754, 18.451-9 e 19.181-7 e Caixa Econômica Federal, ag.
1115, ns. 006647084-7 e 006647093-6, bem como suas
respectivas às aplicações, tendo sido encaminhadas unicamente sua conciliações;
Embora tenham sido encaminhados extratos bancários
relativos às contas correntes Banco do Brasil, ag. 09334, ns. 17.413-0 e 18.453-5 e suas respectivas aplicações,
não correspondem ao mês de dezembro de 2016;
Quanto à conta corrente Banco do Brasil, ag. 0933-4, n.
9.468-4, embora encaminhados extratos bancários, estes
se referem à conta corrente Banco do Brasil, ag. 0933-4,
n. 9.234-7 e sua aplicação vinculada.
Portando, faz-se necessário que o gestor responsável
apresente os extratos bancários faltantes relativos a dezembro de 2016, ainda que o saldo seja igual a R$ 0,00,
bem como comprove a regularização das divergências,
porventura remanescentes, no decorrer do exercício financeiro de 2017.
JUSTIFICATIVA: Alega o defendente, que a fim de sanar
os fatos levantados no apontamento, encaminhou cópias
dos extratos bancário e suas respectivas aplicações financeiras relativas ao mês de dezembro de 2016.
ANÁLISE: Verificou-se o encaminhamento dos extratos
bancários solicitados. Não foi possível, porém, observar
a identificação da conta 006647093-6 no documento fornecido pela Caixa Econômica Federal e apresentado como extrato bancário.
Entendemos, contudo, que não foram observados pontos que impactassem de forma a prejudicar substancialmente a análise técnica, sendo digna de ressalva, opinanSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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do apenas para que se determine atendimento integral
quando do encaminhamento dos extratos bancários.
2.3. Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais em almoxarifado e móveis
(Item 3.2.2.1 do RT 827/2017).
Base Normativa: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
Consta do RT 827/2017:
Conforme Tabela 14, foram observadas divergências do
confronto entre registros contábeis e os saldos físicos em
31/12/2016 apontados pela comissão responsável pelos
inventários, relativos aos bens em almoxarifado e móveis.
(FIGURA)
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção de
novos procedimentos contábeis relativos à classificação,
bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob uma
mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos
os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda
e administração.
Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:
3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação

Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas de
gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibilidade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental.

Tal entendimento guarda consonância com o princípio
contábil da OPORTUNIDADE, consubstanciado na Resolução CFC 750/93, com nova redação dada pela Resolução CFC 1.282/2010:

No procedimento de implantação dos registros contábeis
do ativo imobilizado, devem ser destacadas em notas explicativas a política contábil de depreciação e exaustão,
de reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. Ademais,
quando da existência de políticas contábeis distintas para
os bens legado do imobilizado, estas deverão ser evidenciadas em notas explicativas.

Art. 6º O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas.

É importante destacar que os procedimentos de registro contábil não devem ser confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se necessária
a segregação de funções dos responsáveis pelo registro
contábil da informação e do controle e gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês).
(grifo nosso)
Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a
Instrução Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo
para que os entes públicos procedam ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de
bens móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados no patrimônio do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles bens em
almoxarifado e móveis, já devidamente reconhecidos e
registrados na contabilidade, nos respectivos totais de
R$ 37.563,33 e R$ 4.660.363,15. A situação destes deverá estar devidamente demonstrada e evidenciada.
www.tce.es.gov.br

Nota: Redação dada pela Resolução CFC nº 1.282/2010

Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade
na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. (Redação dada pela Resolução
CFC nº. 1.282/10).
Esse princípio tem como efeito o controle da informação
contábil, que demanda a identificação de todos os fatos
que afetam o patrimônio, bem como de seus itens componentes (quantitativos, qualitativos e temporais), através do seu registro imediato e completo.
Portanto, faz-se necessário que o gestor responsável providencie e demonstre a apuração da origem e composição dessa inconsistência, a sua regularização, bem como,
em caso de extravio, a apuração dos responsáveis pelo
seu surgimento, ou ainda, na sua impossibilidade, que sejam então responsabilizados os agentes que deixaram de
realizar tal apuração no momento oportuno, reduzindo
as chances de a Administração Pública reaver esses valores.
JUSTIFICATIVA: Segue a seguir reprodução da justificativa apresentada:
Figura
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ANÁLISE: Comparando-se os registros do Balanço Patrimonial e dos inventários de bens móveis e almoxarifado pertinentes ao exercício de 2016, constatou-se que as
divergências apontadas tiveram origem em equívoco do
sistema desta Corte de Contas, ao relacionar os saldos
dos bens móveis com suas depreciações, e desconsiderar valores já incluídos em estoques. Nesse sentido, faz-se necessário o afastamento da irregularidade”.
No que diz respeito à irregularidade pontuada no item
3.3.1 (ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a totalidade da Prestação de Contas Anual) do Relatório
Técnico, divirjo da conclusão técnica e ministerial, concluindo pelo seu afastamento.
Em princípio, nos termos expostos no Relatório Técnico
n.º 00689/2017-2, o corpo técnico caracterizou o indício
de irregularidade nos seguintes termos:
“Assim, sob o argumento de ter sofrido limitações de caráter técnico, a Controladoria Geral do Munício não opinou quanto à adequação de atos de gestão praticados no
exercício a que se refere.
Portanto, tendo em vista que análise da prestação de
contas pelo Controle interno se deu de forma limitada,
sugere-se CITAR o gestor, para apresentar justificativas
pela ausência de tomada de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno conclusivo sobre a prestação de contas anual na sua
totalidade”.
Em sua defesa, o gestor alegou que, apesar da limitada estrutura da controladoria geral do município, houve
atuação efetiva da mesma, com elaboração e Instruções

Normativas para as unidades executoras e na elaboração
de pareceres em processos licitatórios.
Destaco, ainda, que, em casos idênticos, este Tribunal
tem se manifestado pela regularidade das contas, com
expedição de recomendação ao atual gestor, para que
adote as medidas administrativas necessários e suficientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento,
nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer
do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da
Lei Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º, do
RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC
43/2017.
É o caso do Processo TC 7096/2016, por exemplo, no
qual se debateu a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Governo de Vitória. Na ocasião do julgamento, a Corte deliberou pela regularidade com recomendação, nos termos do voto do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun (Acórdão TC 00603/20184).
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do senhor CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK, dando-lhe quitação;
1.2. MANTER o indicativo de irregularidade identificado
no item 2.1 do Relatório Técnico e aplicar sanção de MULTA ao senhor CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor que cumpra integralmente a regulamentação que dispõe sobre os documentos que compõem a PCA, especialmente quanto aos documentos que devem ser encaminhados;
1.4. RECOMENDAR ao atual gestor que adote as medidas
administrativas necessários e suficientes para possibilitar
a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações
de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a
que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar n.º
621/2012 c/c artigo 135, §4º, do RITCEES e art. 5º da Res.
TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017;
1.5. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Conselheira Substituta

4. Especificação do quórum:

1. ACÓRDÃO

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o TriSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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bunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,
no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação
deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os
prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1346/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05153/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JOADIR LOURENCO MARQUES, JOSAFA
STORCH

Procurador: EDUARDO BISSOLI MEIRA (OAB: 16901-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA – EXERCÍCIO 2016 – PCA
REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor JOADIR
LOURENÇO MARQUES.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00874/2017-1, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01317/2017-1 e da Decisão
Monocrática n.º 01651/2017-7, o gestor responsável pela PCA foi citado para esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes dos itens 3.2.1, 3.2.2.1 e 3.3.1 da
análise contábil, quais seja:
3.2.1. Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades financeiras;
3.2.2.1. Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens móveis e
imóveis, sem documentação de suporte;
3.3.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Regulamente citado, apresentou suas justificativas (Defesa n.º 01192/2017-2) e apresentou documentação de
apoio.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º
01199/2018-2, manifestou-se pelo afastamento da irrewww.tce.es.gov.br

gularidade identificada no item 3.2.1 (inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades financeiras) do Relatório Técnico.
Quanto às irregularidades constantes dos itens 3.2.2.1
(realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens móveis e imóveis,
sem documentação de suporte) e 3.3.1 (ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual) do Relatório técnico, opinou pela
sua manutenção. No entanto, considerando a sua natureza moderada, sugeriu a ressalva, com expedição de determinações ao atual gestor, para que (i) realize os ajustes contábeis necessários nas contas de ativo imobilizado
a fim de que o Balanço Patrimonial evidencie os saldos
demonstrados nos inventários, bem como a depreciação
em conta redutora do respectivo ativo e que tais ajustes
deverão constar detalhadamente em notas explicativas,
a serem encaminhadas, juntamente com a prestação de
contas anual e, (ii) que nas próximas prestações de contas do gestor, sejam realizados procedimentos de controle suficientes e necessários a fim de embasar o parecer
conclusivo do órgão central de controle interno e que tal
relatório seja assinado por profissional com habilitação
técnica-profissional compatível.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, no Parecer n.º 01538/2018-7, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinando pelo
julgamento pela regularidade com ressalvas da prestação de contas e expedição de determinações.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas no que diz respeiSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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to ao afastamento da irregularidade indicada no item
3.2.1 (inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades financeiras) do Relatório
Técnico e manutenção da irregularidade constantes do
item 3.2.2.1 (realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias de bens móveis
e imóveis, sem documentação de suporte) do Relatório
Técnico, com expedição de determinação. Adoto, como
razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo
técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01199/20182, abaixo transcritos:
“2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1. INCONSISTÊNCIA ENTRE OS REGISTROS CONTÁBEIS
E BANCÁRIOS RELATIVOS ÀS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (ITEM 3.2.1 DO RTC 874/2017)
Inobservância ao artigo 43 da LRF e § 3º do artigo 164
da CRFB/88
Conforme relatado no RTC 874/2017:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
(FIGURA)
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as demonstrações contábeis não refletem adequadamente os
saldos constantes dos extratos bancários:
Não foi apresentado extrato bancário relativo à aplicação
vinculada à conta corrente Bradesco, ag. 1005, n. 11.8001, exibindo o saldo em 31/12/2016;

Quanto à aplicação vinculada à conta corrente Banco do
Brasil, ag. 0761-7, n. 11.067-1, embora encaminhado extrato bancário, este se refere à aplicação vinculada à conta corrente Banco do Brasil, ag. 0761-7, n. 8.192-2.

2. Quanto ao encaminhamento de extrato de aplicação
financeira da conta do Banco do Brasil n° 8.192-2, agência 0761-7, como sendo da conta do Banco do Brasil n°
11.067-1, agência 0761-7:

Extratos Bancários correspondentes à conta corrente Banestes, ag. 0186, n. 3.488.517, e sua aplicação vinculada, exibem um saldo em 31/12/2016 no total de
R$ 301.548,05, quando o arquivo TVDISP lhe atribui um
saldo bancário de R$ 300.939,12.

Esclareço que, trata-se de erro na composição da Prestação de Contas Anual, causado por falha humana na separação e nomeação dos arquivos enviados.

Portando, faz-se necessário que os gestores responsáveis apresentem os extratos bancários faltantes relativos
a dezembro de 2016, ainda que saldo seja igual a R$ 0,00,
bem como comprovem a regularização das divergências,
porventura remanescentes, no decorrer do exercício financeiro de 2017.
Devidamente citados, Termos de Citação 1951 e
1952/2017, os Srs. Joadir Lourenço Marques e Josafá
Storck apresentaram documentos e similares alegações
de defesa, abaixo transcritas:
O Relatório Técnico n° 00874/2017-1 apontou inconsistências quanto às informações do Termo de Verificação
das Disponibilidades Financeiras no encerramento do
Exercício de 2016.
Com o fim de regularizar essas inconsistências, faço os
seguintes esclarecimentos:
1. Quanto a não apresentação do extrato bancário relativo à aplicação vinculada à conta corrente Bradesco, agência 1005, n° 11.800-1, exibindo o saldo em 31112/2016:
Esclareço que não havia recursos de aplicação financeira
vinculada à conta n° 11.800-1 no mês de dezembro/2016.
Para comprovação, encaminho declaração do Banco Bradesco S/A.
www.tce.es.gov.br

Para regularizar esta inconsistência, encaminho o extrato de aplicação financeira com teor correto, da conta do
Banco do Brasil no 11.067-1, agência 0761-7.
3. Divergência entre os saldos bancários e de aplicação
da conta Banestes n° 3.488.517, agência 0186, no dia
31/12/2016 (R$301.548,05); e o saldo bancário evidenciado no arquivo TVDISP (R$300.939,12):
O Relatório Técnico apontou diferença de R$608,93 entre
os saldos bancários da conta corrente e aplicação, quando confrontados com o arquivo TVDISP.
Essa diferença resultou de erro no preenchimento da data de conciliação de receita extraorçamentária lançada
no Sistema de Contabilidade no dia 28/12/2016, na rubrica 218810403000 - Depósitos de Terceiros. Por ocasião do fechamento do mês de dezembro/2016, a data de
conciliação permaneceu sem preenchimento, sendo considerada receita contabilizada no Sistema de Contabilidade, mas não creditada na conta corrente n° 3.488.517..
Esclarecemos que a receita no valor de R$608,93 (talão
1930), tinha como objetivo ajustar débito eletrônico da
folha de pagamento de servidores do mês de dezembro/2016, e não configurava numerário a receber. Na data do fato (28/12/2016), o Banco do BANESTES debitou a
folha de pagamento de servidores da conta da Prefeitura Municipal (conta n° 3.488.517) num valor a menor,geSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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rando diferença de R$ 608,33. Esse valor não foi creditado à conta salário do servidor a quem se destinava, permanecendo em posse do Município no encerramento do
exercício de 2016.

denciado no Termo de Verificação e o saldo bancário da
conta 3.488.517, junto ao Banco Banestes, a defesa também apresenta argumentos e documentos que ratificam
seus argumentos e justificam a divergência apontada.

Sendo uma obrigação a pagar, a Prefeitura Municipal
transferiu ao servidor a quem de direito através de débito
eletrônico de folha de pagamento, o valor de R$608,93,
na data de 31/01/2017, extinguindo este passivo. Essa
movimentação foi contabilizada na data de 31101/2017.

Por todo o exposto, sugere-se afastar o presente indicativo de irregularidade.

Assim, considerando que o valor de R$608,93 não estava pendente no dia 31/12/2016, altera-se o valor do saldo bancário conciliado evidenciado na tabela 12 do Relatório Técnico nº 00874/2017-1, conforme demonstrado abaixo:
Tabela
Seguem anexados extratos e relatórios comprovando o
erro identificado e sua devida regularização.
O presente indicativo de irregularidade se refere à inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades financeiras.
Devidamente citados, os responsáveis afirmam que houve falha humana que geraram as divergências apontadas
e apresentam documentos a fim de sanar o indicativo de
irregularidade apontado.
Compulsando os documentos apresentados pelos defendentes verifica-se declaração do Banco Bradesco que
confirma a ausência de movimentação financeira na conta 11.800-1 no exercício, bem como o extrato da conta
11.067-1, junto ao Banco do Brasil, que evidencia saldo
em 31/12/2016 no montante de R$ 234,35, em consonância com o demonstrado no TVDISP.
Já com relação à divergência entre o saldo contábil evi-

das voluntárias, nas contas contábeis 363110100000 –
Perdas Involuntárias de Bens Móveis e 363110200000
– Perdas Involuntárias de Bens Imóveis, totalizando
R$5.191.540,75; sem identificação dos bens baixados ou
dos responsáveis pelo dano causado.
Diante disso, justificamos o seguinte:

2.2. REALIZAÇÃO DE AJUSTES CONTÁBEIS (BAIXA PATRIMONIAL), RELATIVOS A PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, SEM DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE (ITEM 3.2.2.1 DO RTC 874/2017)

1. Os registros de perdas voluntárias tinham como objetivo ajustar as contas de bens móveis e imóveis do balanço
patrimonial aos relatórios dos inventários, conforme evidenciado no Relatório Técnico, Tabela 14.

Inobservância ao Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.

2. As contas 363110100000 – Perdas Involuntárias de
Bens Móveis e 363110200000 – Perdas Involuntárias de
Bens Imóveis foram utilizadas de forma equivocada e indevida.

Conforme relatado no RTC 874/2017:
Foram identificadas, nas contas contábeis ns.
363110100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS e 363110200000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE
BENS IMÓVEIS, baixas de bens patrimoniais no total de
R$ 5.191.540,75.
Contudo, uma vez que não foram apresentadas cópias
dos respectivos processos, não se tem elementos suficientes identificação dos bens baixados, nem para verificação das meditas tomadas para identificação daqueles que porventura tenham dado causa ao dano ocorrido.
Sendo assim, faz-se necessário que o gestor responsável
evidencie a composição do saldo baixado, além de demonstrar tais medidas, podendo inclusive encaminhar
cópias dos processos administrativos correspondentes.
Devidamente citado, Termo de Citação 1951/2017, o Sr.
Joadir Lourenço Marques, apresentou documentos com
as seguintes razões de justificativas:
Foram identificadas baixas patrimoniais, relativo a perwww.tce.es.gov.br

3. Não houve ação humana ou acidental sobre os bens
em questão, que justificassem o registro por perda involuntária e consequente apuração de possíveis responsáveis.
4. As contas corretas, que deveriam receber os lançamentos a débito seriam: a conta 333110101000 – Depreciação de Bens Móveis – R$ 1.112.725,68 e conta 333110102000 – Depreciação de Bens Imóveis – R$
4.078.815,07; totalizando R$ 5.191.540,75.
Após as dificuldades enfrentadas nos Exercícios de 2013
a 2015, a Prefeitura Municipal encaminhou o inventário de bens móveis e imóveis na prestação de contas do
Exercício de 2016.
Diante disso, foram realizados os ajustes necessários à
época, mesmo que utilizando equivocadamente contas
contábeis não aplicáveis àqueles registros. Sendo contas
de resultado, elas não transferiram saldos para o Exercício de 2017, e foram finalizadas no encerramento do
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Exercício de 2016. Dessa forma, não é possível realizar
seu estorno. Não houve alteração no resultado do Exercício de 2016.
Diante das justificativas apresentadas, esperamos que
essa inconsistência seja sanada.
O presente indicativo de irregularidade se refere à realização de ajustes contábeis relativos a baixas contábeis
por perdas involuntárias em bens móveis e imóveis sem a
devida comprovação por documentos de suporte.
Devidamente citado, o responsável afirma que os registros efetuados tinham como objetivo ajustar as contas de
bens móveis e imóveis referente às suas depreciações,
entretanto foram realizados indevidamente nas contas
de perdas involuntárias.
Da análise dos documentos e dos argumentos apresentados, constata-se que houve lançamentos no dia
30/12/2016 para ajustes das contas de patrimônio no
montante de R$ 4.078.815,07 (363110200000 – PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS), nota de lançamento contábil manual 0014/2016, e R$ 1.112.725,68
(363110199000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS), nota de lançamento contábil manual 0022/2016.
Assim, verifica-se que tais lançamentos, mesmo efetuados de forma equivocada não alteraram o resultado do
exercício apurado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais nem o saldo das contas de ativo imobilizado evidenciadas no Balanço Patrimonial.
Todavia, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, NBCT 16.9, estabelecem que o registro da depreciação é de reconhecimento obrigatório,
além de ser representado em conta redutora do respectivo ativo o valor da parcela que deve ser reconhecida

no resultado como decréscimo patrimonial, e, no Balanço Patrimonial.
Sendo assim, considerando que os lançamentos efetuados não atendem as normas contábeis vigentes, opina-se
no sentido de manter o presente indicativo de irregularidade. Ressalte-se, entretanto, que o erro de classificação contábil não altera o patrimônio líquido, sendo passível de ressalva.
Por oportuno, sugere-se determinar ao atual gestor que
realize os ajustes contábeis necessários nas contas de ativo imobilizado a fim de que o Balanço Patrimonial evidencie os saldos demonstrados nos inventários, bem como a depreciação em conta redutora do respectivo ativo.
Além disso, tais ajustes deverão constar detalhadamente
em notas explicativas, a ser encaminhadas, juntamente
com a prestação de contas anual de 2018”.
No que diz respeito à irregularidade pontuada no item
3.3.1 (ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a totalidade da Prestação de Contas Anual) do Relatório
Técnico, divirjo da conclusão técnica e ministerial, concluindo pelo seu afastamento.
Em princípio, nos termos expostos no Relatório Técnico
n.º 00874/2017-1, o corpo técnico caracterizou o indício
de irregularidade nos seguintes termos:
“O Relatório de Controle Interno (arquivo 02_RELUCI_66), exigido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as
seguintes informações:
(FIGURA)
Assim, conforme transcrito, a Controladoria Geral do Munício não opinou quanto à adequação de atos de gestão
praticados no exercício a que se refere”.
www.tce.es.gov.br

Em sua defesa, o gestor alegou que a Prefeitura Municipal chegou a publicar Edital de Concurso Público (n.º 01/2015) que tinha como finalidade a contratação de controlador. No entanto, em razão de decisão
judicial proferida nos autos do Processo n.º 000004928.2015.8.08.0063, foi determinada a suspensão do certame.
Por essa razão, além de outras intempéries burocráticas
e legais, o concurso materializou-se apenas no final de
2016, o que prejudicou a análise conclusiva das contas
relativas ao exercício, restando evidenciado, no entanto,
que a gestão envidou esforços no sentido de aparelhar a
Controladoria.
Destaco, ainda, que, em casos idênticos, este Tribunal
tem se manifestado pelo afastamento da irregularidade,
com expedição de recomendação ao atual gestor, para
que adote as medidas administrativas necessários e suficientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da
Lei Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º, do
RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC
43/2017.
É o caso do Processo TC 7096/2016, por exemplo, no
qual se debateu a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Governo de Vitória. Na ocasião do julgamento, a Corte deliberou pela regularidade com recomendação, nos termos do voto do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun (Acórdão TC 00603/20184).
Pelo exposto, divergindo parcialmente da área técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Representante: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Conselheira Substituta

4. Especificação do quórum:

1. ACÓRDÃO

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(presidente).

Procuradores: JOAO VICTOR PEREIRA CASTELLO (OAB:
21892-ES), WANDERLEY ROMANO DONADEL (OAB:
18703-GO, OAB: 78870-MG)

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).

REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –CIENTIFICAR – ARQUIVAR

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor JOADIR LOURENÇO MARQUES,
dando-lhe quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que realize os ajustes
contábeis necessários nas contas de ativo imobilizado a
fim de que o Balanço Patrimonial evidencie os saldos demonstrados nos inventários, bem como a depreciação
em conta redutora do respectivo ativo e que tais ajustes
deverão constar detalhadamente em notas explicativas,
a serem encaminhadas, juntamente com a prestação de
contas anual;
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor que adote as medidas
administrativas necessários e suficientes para possibilitar
a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações
de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a
que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar n.º
621/2012 c/c artigo 135, §4º, do RITCEES e art. 5º da Res.
TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

ACÓRDÃO TC- 1347/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 00975/2018-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Muqui
www.tce.es.gov.br

Responsável: CARLOS RENATO PRUCOLI

Trata-se de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, apresentada pela empresa Trivale Administração Ltda., noticiando a ocorrência de possíveis
ilegalidades cometidas no âmbito do Pregão Presencial
n.º 003/2018, da Prefeitura Municipal de Muqui, cujo
objeto é a contratação de serviços de processamento de
crédito específico (ticket alimentação) para administração e fornecimento de cartão eletrônico para concessão
de auxílio alimentação para os servidores da Prefeitura
Municipal de Muqui, sob a responsabilidade do Sr. Carlos
Renato Prúcoli (Prefeito Municipal).
O representante insurge-se contra a existência de cláusula com condição restritiva no edital, consubstanciada
na menor taxa de administração ofertada aos estabelecimentos credenciados no comércio local, como critério de
julgamento das propostas.
Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao final, constatadas as irregularidades, pela adequação ou anulação da
licitação, com eventual aplicação de penalidades aos responsáveis.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Encaminhados os autos à área técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas
– SecexMeios, por meio da Manifestação Técnica n.º
00062/2018-5, opinou pelo conhecimento da representação e pela notificação do gestor responsável, para que
o mesmo apresentasse suas razões prévias, bem como
colacionasse cópia integral do processo administrativo
pertinente ao Pregão Presencial n.º 003/2018.
Acolhendo a proposição técnica, o então relator, nos termos da Decisão Monocrática n.º 01030/2018-7, deliberou pelo conhecimento da representação, bem como pela notificação do Sr. Carlos Renato Prúcoli.
Devidamente notificado, o responsável apresentou a Justificativa n.º 01038/2018-3, por meio do qual informa
que o procedimento licitatório foi cancelado, colacionando, ainda, cópia integral do processo administrativo.
Novamente instado a se manifestar, a SecexMeios, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 03259/20184, considerando o cancelamento do certame licitatório,
opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual e posterior arquivamento.
Por fim, submetido à apreciação do Ministério Público
de Contas, no Parecer n.º 04288/2018-2, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, o Parquet de
Contas ratificou o opinamento técnico, concluindo pela
extinção sem resolução de mérito e posterior arquivamento do feito.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas, entendendo pela extinção do processo sem resolução de mérito. Adoto como razões de

decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03259/2018-4, abaixo
transcritos:
“2. ANÁLISE TÉCNICA
O indício de irregularidade diz respeito ao fato de o edital
exigir como critério de julgamento das propostas a menor taxa administrativa aos estabelecimentos credenciados.
Verifica-se nas informações prestadas que o Pregão Presencial 3/2018 foi cancelado, conforme publicação no
DIO na data de 16 de março de 2018, estando acostada
a cópia à fl. 125 do documento 15-Peça Complementar
13592/2018-6.
Nesse contexto, o artigo 307, §6º do Regimento Interno
desta Corte de Contas estabelece que:
Art. 307 (...)
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar
as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.
Ocorre que há nuances, no presente caso, que atraem a
aplicação do disposto no Código de Processo Civil, em razão de esse Diploma Processual estabelecer, com maior
precisão, a melhor solução ao caso dos autos.
Na situação em análise, constata-se que a licitação ora
questionada foi cancelada, o que, por via reflexa, acarreta a extinção da suposta irregularidade dela decorrente,
que não mais possui a potencialidade de acarretar qualquer lesão ao interesse público ou de terceiros.
Sendo assim, com o consequente encerramento do ato
www.tce.es.gov.br

impugnado, não há qualquer interesse processual em
proferir decisão de mérito no caso em análise, ante a
ausência dos elementos: necessidade e utilidade. Resta
configurada, na hipótese, o disposto no art. 485, inciso VI
do Código de Processo Civil, que assim determina:
Art. 485 O juiz não resolverá o mérito quando:
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual
Deste modo, estando diante da ausência de um requisito
processual necessário à concretização da tutela de mérito, qual seja, o interesse processual ou interesse de agir,
não se faz mais necessária a tutela administrativa em
voga, já que não se pode extrair nenhum resultado útil
na continuidade do processo, justamente pela situação
ocorrida no presente caso.
O interesse processual requer, deste modo, não somente a necessidade de continuidade do processo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, que seja trazida. Afinal, o processo deve apontar um resultado que seja útil ao demandante, removendo o óbice colocado contra o exercício do seu suposto direito, e útil também, segundo o critério da Administração.
Em que pesem as diferenças entre o Direito Processual
Civil e os processos que tramitam nesta Corte de Contes,
aos quais se aplicam o Código de Processo Civil de forma subsidiária, conforme art. 70 da Lei Complementar n°
621/2012, entendemos que a continuidade da atuação
desta Corte de Contas, na presente situação, não traria
qualquer efeito prático à Administração Pública, tendo
em vista o encerramento da licitação questionada.
Daí porque, a situação que ora se analisa, se amolda ao
disposto no artigo 485, inciso VI do CPC, na medida em
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72

ATOS DA 1a CÂMARA

que a perda do interesse processual ou interesse de agir
resulta da extinção do objeto do processo.
Nesse passo, considerando os documentos referidos, os
quais demonstram que o ato impugnado já não mais existe no mundo jurídico, opina-se pela extinção do processo
sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, formado pela necessidade e utilidade, na forma
do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, com o consequente arquivamento dos autos.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Ante o exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do art. 307, §6º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC n. 261/13, a extinção do
processo sem julgamento de mérito, dada a perda superveniente do objeto.
3.2 – Cientificar o representante da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas.
3.3 – Arquivar os autos na forma do art. 330, inciso IV, do
RITCEES”.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as

razões expostas pela relatora, em:

Processo: 05972/2018-8

1.1. EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, uma vez que houve a perda superveniente do objeto;

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1.2. CIENTIFICAR o representante;

UG: PMDM - Prefeitura Municipal de Domingos Martins

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: WANZETE KRUGER, ROGERIO ALDEMIR DA
PENHA

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1348/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

www.tce.es.gov.br

Representante: WVS & ROZARIO CONSTRUTORA LTDA
Procurador: CASSIO ANTONIO OLIVEIRA DAS VIRGENS
(OAB: 24807-ES)
DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO –
CIENTIFICAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, apresentada pela empresa WVS & Rozário Ltda., noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades cometidas no âmbito da Tomada de Preços n.º
005/2018, da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de construção da base do SAMU, em terreno localizado às margens
da Rodovia João Ricardo Schorling, na Sede do Município
de Domingos Martins, com aproximadamente 54m², com
fornecimento de mão de obra e material, sob a responsabilidade dos Srs. Wanzete Kruger (Prefeito Municipal) e
Rogério Aldemir da Penha (Presidente da CPL).
O representante insurge-se contra a existência de cláusula com condição restritiva no edital, consubstanciada
na exigência de prova de qualificação técnico-operacional supostamente injustificada.
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Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao final, constatadas as irregularidades, pela adequação ou anulação da
licitação, com eventual aplicação de penalidades aos responsáveis.
Em princípio, por meio da Decisão Monocrática n.º
01141/2018-8, determinei a notificação dos gestores responsáveis para que apresentassem suas razões prévias,
bem como para que colacionassem cópia integral do processo administrativo pertinente à licitação.
Devidamente notificados, apresentaram suas razões prévias (Resposta da Comunicação n.º 00494/2018-6), bem
como cópia integral do processo administrativo referente ao procedimento licitatório (Peça Complementar n.º
12198/2018-1).
Encaminhados os autos à área técnica, o Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais – NRE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03595/2018-9, entendeu pelo conhecimento, improcedência da representação e, por fim, pela expedição de recomendação ao atual
gestor, para que adote as providências corretivas, nos termos do art. 207, V, do RITCEES, de forma que, nas próximas licitações que não apresentarem objeto licitado com
grau de complexidade significativo, abstenham-se de exigir atestado de capacidade técnico-operacional, nos termos do Parecer/Consulta TC-20/2017 – Plenário.
Submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 04273/2018-6, de lavra do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, o Parquet de Contas ratificou integralmente o opinamento técnico.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Inicialmente, em relação aos requisitos de admissibilida-

de, entendo que a matéria está inserida na competência
desta Corte de Contas, bem como se refere à responsável
sujeito à jurisdição deste Tribunal, além de estar redigida
em linguagem clara e objetiva e acompanhada de documentos, devendo ser conhecida na forma dos artigos 100
e 101 da Lei Complementar n.º 621/2012 e artigos 183 e
seguintes do RITCEES.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da improcedência, expedição
de recomendação e arquivamento da representação.
Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos
pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
03595/2018-9, abaixo transcritos:
“3. PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR
Nos termos do art. 376 do RITCEES, são pressupostos essenciais para a concessão de medidas cautelares a simultânea ocorrência de: a) fundado receio de grave lesão ao
erário ou a direito alheio (fumus boni iuris); e b) risco da
ineficácia da decisão de mérito (periculum in mora).
Com base na documentação acostada aos autos desta representação, e consulta no Portal de Transparência
do Município de Domingos Martins, verificou-se que, ao
tempo desta manifestação técnica, não se identifica o periculum in mora, haja vista, a abertura dos envelopes de
propostas ter ocorrido em 17 de julho de 2018, com homologação do resultado em 31 de julho de 2018, e a assinatura do Contrato 122/2018, com a empresa vencedora, ter ocorrido em 1 de agosto de 2018, conforme documentação em anexo (ficha da licitação).
Diante do exposto, não se identifica o risco da ineficácia da decisão de mérito (periculum in mora), em razão
do certame já estar finalizado, resultando, inclusive, na
www.tce.es.gov.br

possibilidade de periculum in mora reverso, em razão do
contrato já estar em execução. Consequentemente, não
se verifica a simultânea ocorrência dos requisitos para o
deferimento de medida cautelar. Assim, entende-se pelo
indeferimento do pedido de medida cautelar.
4. ANÁLISE TÉCNICA
Inicialmente, ressalta-se que a análise da presente instrução técnica conclusiva não foi exaustiva aos termos e documentação apresentada do certame em voga, atendo-se a analisar os itens referentes à qualificação técnico-operacional e técnico-profissional, objeto da representação nos autos, haja vista, o tratamento célere que deve ser depreendido ao objeto. Contudo, observa-se que a
documentação juntada ao processo é bastante e suficiente para a instrução conclusiva do feito, não sendo necessários outros elementos de prova.
Diante do exposto, passa-se à análise conclusiva da suposta irregularidade descrita na Representação.
Analisando os termos da Representação, observa-se que
o item questionado como irregular é o item 8.8.4, subitem b.1., que trata da qualificação técnico-operacional,
sendo alegado, resumidamente, sua ilegalidade em face
do pedido de prova de experiência anterior por meio de
atestados ou declarações, em nome da empresa licitante,
e, no entendimento da representante, tais atestados deveriam acompanhar Certidão de Atestado Técnico – CAT
em nome da empresa. Exigência que, nos termos da representante, é ilegal.
Contudo, identifica-se que houve equívoco no entendimento apresentado, haja vista, que no edital da licitação
são apresentados dois itens distintos, um que trata da
qualificação técnico-operacional e outro da qualificação
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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[...]

com o objeto desta licitação que é obra de construção civil.

ção de sua complexidade, que configura afronta ao Parecer/Consulta TC-20/2017 – Plenário.

8.8.4 -QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[...]

[...]

Dessa forma, observa-se que o subitem b.1, cuida da
qualificação técnico-operacional, e o subitem b.2, cuida
da qualificação técnico-profissional. E que a exigência de
CAT está no subitem b.2, não sendo exigida para a empresa, mas sim para o atestado do profissional.

Não obstante o edital possuir exigência que afronta entendimento sobre a qualificação técnico-operacional, no
caso prático em análise, ao se examinar documentação
referente a Tomada de Preços 5/2018, constante no Portal de Transparência do Município de Domingos Martins,
verifica-se que o dito certame contou com a oferta de sete licitantes interessados, conforme documentação em
anexo (ficha da licitação).

técnico-profissional, senão vejamos:

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e as
quantidades do objeto licitado por meio da apresentação de:
b.1) Prova de experiência anterior, por meio de 01 (um)
ou mais ATESTADOS, ou DECLARAÇÃO de capacidade técnica, em nome da licitante (empresa), expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que
comprove(m) ter a licitante(empresa) executado obra(s)
com características semelhantes e compatíveis com o objeto desta licitação, que é obra de construção civil.
b.1.1) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões parciais, referentes à obras e/ou serviços em andamento.
Também não serão aceitos atestado(s) de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico
ou Assessoria Técnica de Obras.
b.2) Prova de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional(ais) de nível superior (engenharia
civil), legalmente(s) habilitado(s) detentor(es) de 0l(um)
ou mais ATESTADOS de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional
competente CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) das respectiva(s) Certidão(os)
de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esse Conselho,
que comprove(m) ter o profissional responsável executado obra(s) de características semelhantes e compatíveis

Diante do constatado, não se identifica a irregularidade
alegada pela representante, de que seria ilegal a exigência de CAT da empresa licitante, haja vista, esta exigência estar referenciada à qualificação técnico-profissional.
Contudo, destaca-se que apesar de permitida a exigência
de atestado de capacidade técnico-operacional por esta
Corte de Contas, esta exigência deve respeitar a letra do
artigo 30, inciso II da Lei 8.666/93, que exige que essa
comprovação seja compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e que o objeto
licitado apresente grau de complexidade significativo, o
que, necessariamente, deve ser motivado pela Administração, já que a permissão dessa exigência, em qualquer
circunstância, pode caracterizar indevida restrição à competitividade, conforme entendimento do TCEES no Parecer/Consulta TC-20/2017 – Plenário.
Importa lembrar que, a Tomada de Preços 5/2018 já se
encontra concluída, tendo ocorrido a abertura dos envelopes de propostas em 17 de julho de 2018, a homologação em 31 de julho de 2018, e a assinatura do Contrato
122/2018, com a empresa vencedora, em 1 de agosto de
2018, conforme documentação em anexo (ficha da licitação). Contudo, não foi identificado no edital do certame
complexidade significativa do objeto, tampouco motivawww.tce.es.gov.br

E ainda, constata-se que houve um desconto substancial
no valor orçado pelo município que era de R$ 191.708,02
(cento e noventa e um mil, setecentos e oito reais e dois
centavos), conforme item 5.2 do edital. Sendo que o vencedor da licitação ofertou o valor de R$ 123.652,45 (cento e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais
e quarenta e cinco centavos), representando um desconto de R$ 68.055,57 (sessenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), aproximadamente
35,5 % (trinta e cinco por cento e cinco décimos) de desconto sobre o valor orçado inicial.
Assim, diante da análise técnica do mérito da irregularidade alegada pela representante, entende-se que, apesar da constatação de afronta ao entendimento do TCEES no Parecer/Consulta TC-20/2017 – Plenário, no caso
em tela, não houve a constatação prática de restrição ao
caráter competitivo do certame, haja vista a observância de sete ofertantes, bem como o desconto de aproximadamente 35,5 % (trinta e cinco porcento e cinco décimos) sobre o valor orçado inicial. Entendendo-se pela
improcedência da representação, na forma do art. 178,
I, do RITCEES.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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Diante do exposto, submeto a consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:

Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:

a) Conhecer e receber esta representação, na forma dos
arts. 177 c/c 181 do RITCEES;

1.1. CONHECER a representação;

b) Indeferir a medida cautelar pleiteada, visto que não
restou demonstrado o periculum in mora das supostas irregularidades apontadas, não estando consoante aos requisitos previstos no art. 376 do RITCEES;

1.3. RECOMENDAR ao atual gestor que adote as providências corretivas, nos termos do art. 207, V, do RITCEES, de forma que, nas próximas licitações que não apresentarem objeto licitado com grau de complexidade significativo, abstenham-se de exigir atestado de capacidade técnico-operacional, nos termos do Parecer/Consulta
TC-20/2017 – Plenário

c) Recomendar aos responsáveis, senhor Wanzete Kruger e senhor Rogério Aldemir da Penha, ou a quem lhes
sucedam, a adoção de providências corretivas, nos termos do art. 207, V, do RITCEES, de forma que, nas próximas licitações que não apresentarem objeto licitado com
grau de complexidade significativo, abstenham-se de exigir atestado de capacidade técnico-operacional, nos termos do Parecer/Consulta TC-20/2017 – Plenário;
d) Julgar improcedente a representação, em face da análise realizada no item 4 desta ITC, na forma do art. 178,
I, do RITCEES;
e) Arquivamento do processo, após a adoção das providências determinadas na decisão terminativa, nos moldes do art. 330, I, do RITCEES”.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

1.2. No mérito, julgar IMPROCEDENTE a representação;

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1349/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04758/2017-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

1.4. CIENTIFICAR o representante;

UG: CDV - Companhia de Desenvolvimento de Vitória

1.5. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Relator: Marco Antônio da Silva

2. Unânime.

Responsável: RITA DE CASSIA OLIVEIRA SAMPAIO, FABIO
LUCIANNO FERREIRA DE MORAES, ANDRE GOMYDE PORTO, ANSELMO FRIZERA JUNIOR, FABRICIO PINTO TOSTA,
FERNANDA BARRETO DE PRA, WALESKA GOUVEA DE MENEZES, JOSE ROBERTO SANTANA

3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

Procuradores: ALESSANDRO BARRETO DE PRA (CPF:
808.409.577-34), FABIO LUCIANNO FERREIRA DE MORAES (OAB: 27207-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
AFASTAR IRREGULARIDADE – REGULAR – QUITAÇÃO –
CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, da Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
dos Srs. André Gomyde Porto – Diretor Presidente (Período 01/01 a 23/09/2016 e 01/11 a 06/12/2016), FernanSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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da Barreto de Prá – Diretor Presidente (Período 24/09 a
31/10/2016 e 07/12 a 31/12/2016) – Diretor de Desenvolvimento Econômico (Período 16/02 a 30/06/2016) –
Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Período 06/08
a 23/09/2016) – Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação (Período 01/07 a 25/08/2016) – Diretor de Desenvolvimento de Projetos (Período 01/01 a 15/02/2016), Rita
de Cássia de Oliveira Sampaio - Diretor Administrativo
Financeiro (Período 01/01 a 31/12/2016), Fabrício Pinto Tosta – Diretor de Desenvolvimento Econômico (Período 01/01 a 15/02/2016) – Diretor de Ciência, Tecnologia
e Inovação (Período 16/02 a 30/06/2016), Waleska Gouvea de Menezes – Diretor de Desenvolvimento Econômico (Período 01/07 a 25/08/2016), Anselmo Frizera Júnior – Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação (Período
01/01 a 21/01/2016), Fábio Luciano Ferreira de Moraes
– Diretor de Parcerias Público-Privadas (Período 01/01 a
25/08/2016) e José Roberto Santana – Diretor de Desenvolvimento de Projetos (Período 16/02 a 26/08/2016).

siva – ITC 03264/2018-5, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço, em razão do afastamento
do referido indicativo de irregularidade.

(ITEM 4.2.1 DO RTC 00582/2017-8).

O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 04573/2018-4, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com o posicionamento da área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.

[...]

Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para
efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, da
Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, referente ao exercício de 2016, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte.

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00582/2017-8 e na Instrução Técnica Inicial 01101/20175, determinou-se através da Decisão 01613/2017-1, a citação do Sr. André Gomyde Porto e das Sras. Fernanda
Barreto de Prá e Rita de Cássia de Oliveira Sampaio, no
sentido de que apresentassem, no prazo de 30 (trinta)
dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante do item 4.2.1 do referido Relatório Técnico.

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Os responsáveis foram citados, entretanto, o Sr. André
Gomyde Porto não apresentou defesa, em alusão ao Termo de Citação nº 02223/2017-6, sendo declarado revel,
conforme Decisão Monocrática nº 01118/2018-9.

2- ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AOS TERMOS DE CITAÇÃO 02224/2017-1 E
02225/2017-5.

A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclu-

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
03264/2018-5, verbis:
[...]

2.1. Não aplicação do CPC 01, aprovado pela Resolução nº 1.110/07 – Redução a valor recuperável de ativo.
www.tce.es.gov.br

Base legal: Art. 183, § 3º, da Lei 6.404/76 e Resolução
CFC nº 1.110/07.
Além disso, a defesa relata e demonstra que confrontando o saldo físico-financeiro apurado de forma consolidada no inventário anual de bens patrimoniais móveis (07
-29-INVIMO) e aquele registrado no subgrupo de contas que integram o ativo não circulante - (0-13-BALPAT)
e (07-21-BALVER) não foram constatadas evidências que
consubstanciassem divergências entre os saldos físicos-financeiros (inventariados) e contábeis (razão) dos bens
patrimoniais.
Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. André
Gomyde Porto, Anselmo Frizera Júnior, Fábio Luciano Ferreira de Moraes, Fabrício Pinto Tosta, Fernanda Barreto
de Prá, José Roberto Santana, Rita de Cássia Oliveira Sampaio, e Waleska Gouvea de Menezes.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas
dos Srs. André Gomyde Porto, Anselmo Frizera Júnior,
Fábio Luciano Ferreira de Moraes, Fabrício Pinto Tosta,
Fernanda Barreto de Prá, José Roberto Santana, Rita de
Cássia Oliveira Sampaio, e Waleska Gouvea de Menezes no exercício da função de ordenadores de despesas
da Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, no
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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exercício de 2016, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.
Assim sendo, verifico da documentação constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas
que se manifestaram pela regularidade da presente prestação de contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

1. ACÓRDÃO:

1.3 DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os

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

presentes autos, após o respectivo trânsito em julgado.

1.1 AFASTAR o indicativo de irregularidade constante do
item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 03264/2018-5
(item 4.2.1 do RT 00582/2017-8);

Primeira Câmara.

1.2 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, da
Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos
Srs. André Gomyde Porto – Diretor Presidente (Período 01/01 a 23/09/2016 e 01/11 a 06/12/2016), Fernanda Barreto de Prá – Diretor Presidente (Período 24/09 a
31/10/2016 e 07/12 a 31/12/2016) – Diretor de Desenvolvimento Econômico (Período 16/02 a 30/06/2016) –
Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Período 06/08
a 23/09/2016) – Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação (Período 01/07 a 25/08/2016) – Diretor de Desenvolvimento de Projetos (Período 01/01 a 15/02/2016), Rita
de Cássia de Oliveira Sampaio - Diretor Administrativo
Financeiro (Período 01/01 a 31/12/2016), Fabrício Pinto Tosta – Diretor de Desenvolvimento Econômico (Período 01/01 a 15/02/2016) – Diretor de Ciência, Tecnologia
e Inovação (Período 16/02 a 30/06/2016), Waleska Gouvea de Menezes – Diretor de Desenvolvimento Econômico (Período 01/07 a 25/08/2016), Anselmo Frizera Júnior – Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação (Período
01/01 a 21/01/2016), Fábio Luciano Ferreira de Moraes
– Diretor de Parcerias Público-Privadas (Período 01/01 a
25/08/2016) e José Roberto Santana – Diretor de Desenvolvimento de Projetos (Período 16/02 a 26/08/2016),
dando-lhes a devida quitação;

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da

4. Especificação do quórum:

(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos
termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria
Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 1305/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05185/2017-5

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMSRC - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Ministério Público Especial de Contas

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.

A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas
elaborou o Relatório Técnico RT 1089/2017-8 (doc. 59), e
a Instrução Técnica Inicial ITI nº 1527/2017-1 (doc. 60),
opinando pela citação dos Srs. Marcos Geraldo Guerra e
Rubens Casotti., para que apresentassem em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca dos indícios de irregularidade infra mencionados, quais sejam:
Subitem 3.2.1 - Inconsistência entre os registros contábeis
e bancários relativos às disponibilidades Financeiras;
Subitem 3.2.2.1 - Não realização dos Inventários físicos de
Bens Patrimoniais Móveis no encerramento do exercício
de 2016;
Subitem 3.2.2.2 - Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais imóveis;
Subitem 3.3.1 - Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual;

1. RELATÓRIO

Cumpre destacar que o gestor referente ao ano de 2017,
Sr. Rubens Casotti, foi citado por equívoco, uma vez que
a ele deveria ser feita apenas notificação para esclarecimento de apontamentos.

Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas
Anual, referente ao exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, sob a responsabilidade
do Sr. Marcos Geraldo Guerra.

Ato contínuo, a citação dos referidos indícios de irregularidade fora acolhida pela Decisão Monocrática nº
1893/2017-6 (doc. 62), tendo sido apresentadas as justificativas no doc. 70 (Marcos Geraldo Guerra) e doc. 71

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 04 de abril de 2016, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação, considerando a abertura de exceção para o recebimento da prestação de contas até o
dia 10 de abril de 2016.

www.tce.es.gov.br
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(Rubens Casotti).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
1180/2018-8 (doc. 74) opinando pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA, com determinações das contas sob
responsabilidade do Sr. Marcos Geraldo Guerra, gestor no
ano de 2016.
O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer nº
1404/2018-5 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, situado no doc. 78.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES
tem suas competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71
a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 –
Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos
de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com
ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito
se encontra devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocola-

da nesta Corte de Contas em 04 de abril de 2016, ou seja,
dentro do prazo regimental, tendo em vista a autorização
excepcional para o recebimento da prestação de contas
até a data de 10 de abril de 2016.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
No entanto, foram constatados pela equipe técnica os seguintes indícios de irregularidade que merecem a análise
detida, quais sejam:
Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras ( Subitem 3.2.1 do
RT 10/89/2017)
(Base Legal: LC 101/2000, art. 43 c/c §3º do artigo 164 da
CRFB/88);
De acordo com a análise da área técnica, exarada através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 01180/2018-8,
foram observadas incoerências entre as demonstrações
contábeis e os saldos constantes dos extratos bancários
apresentados.
Ressalta-se que não foram apresentados os seguintes extratos bancários e/ou respectivas aplicações vinculadas
relativos ao mês de dezembro de 2016:
Quanto à Conta Corrente Banco do Brasil, ag. 3364/2, n.
5838-6
Os gestores, Senhores Marcos Geraldo Guerra (2016) e
Rubens Casotti (2017), apresentaram justificativas, alegando que foi firmado Termo de Compromisso nº 20130981, destinado à aquisição de mobiliário escolar, sendo
cadastrada agência bancária diversa da Conta Corrente
www.tce.es.gov.br

Banco do Brasil, ag. 3364/2, n. 5838-6.
Aduziram que após solicitação às agências bancárias em
que o Município mantinha movimentação financeira, foi
possível a localização do valor de R$ 43.784,00, creditado em 21/12/2016, em conta aberta pelo FNDE, agência
3360-x (Campinas – SP), CC 5838-6.
Desta forma, reconheceu-se como receita em 31/01/2017,
por meio do Talão de Arrecadação nº 103/2017. Foi anexado o extrato a conta corrente, conta aplicação em
31/12/2017 e talão da receita de 2017.
Quanto à Conta Corrente Caixa Econômica Federal, ag.
1826-0, ns. 6471202 e 6471210
Segundo informado, as contas foram abertas pela Caixa
Econômica Federal através do SICONV para repasse dos
convênios nº 826311-2015 e 826305-2015, destinados à
drenagem e pavimentação de ruas.
Os gestores declararam que em situações de convênio
com a esfera federal, o Município só tem acesso aos extratos bancários após liberação do recurso por parte do
concedente, o que só ocorreu no exercício de 2017. Foram anexados os extratos da conta, com descrição da impossibilidade.
Quanto à Conta Corrente Banestes, ag. 188, ns. 14691240A
e 14691323A
Em suas justificativas, alegaram os gestores que o Município solicitou ao Banestes o encerramento das contas
bancárias no mês de agosto de 2016, através de Ofício nº
188/2016/SMAFSRC.
A despeito disso, continuaram ativas no sistema de contabilidade sem movimentação, e por essa razão, constavam
no demonstrativo das disponibilidades financeiras de dezembro de 2016.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Logo, não foi possível a obtenção dos extratos bancários
após a data de 10/08/2016, uma vez que o Município não
mais possuía contas ativas. Os extratos da última movimentação e o ofício supracitado foram anexados, a fim de
comprovação.
Quanto à Conta Corrente Caixa Econômica Federal, ag.
1826-0, ns. 647102-4A e 647107-5A

ventariados e da necessidade de realização de inventário.

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

Deve-se esclarecer que embora se tenha concedido prazo
para adequações de procedimentos contábeis patrimoniais, este prazo não respalda o não envio do Inventário
Anual de bens móveis, bens imóveis e dos bens em almoxarifado.

Segundo o RT 1089/2017, não foram obtidas informações
suficientes para formação de opinião em tempo hábil, razão pela qual a análise pelo controle interno se deu de
forma limitada.

Da mesma forma, as contas foram abertas pela Caixa Econômica Federal para repasse de convênios. As transações
foram encerradas nos meses de dezembro (647102-4A)
e outubro (647107-5A) de 2015. Os extratos das últimas
movimentações foram anexados, a fim de comprovação.

Entretanto, em consulta realizada no Sistema CidadES , foi
constatado que foi encaminhada junto à PCA de 2017 o
inventário de bens móveis, de acordo com o balanço patrimonial, de forma a atenuar a presente irregularidade,
devendo ser tão somente objeto de determinação, acompanhando o entendimento técnico e ministerial.

Considerando as justificativas apresentadas, entendo que
a inconsistências apontadas restam saneadas, acompanhando o entendimento técnico e ministerial.

Divergência entre registros físicos e contábeis relativos
aos bens patrimoniais imóveis ( Subitem 3.2.2.2 do RT
1089/2017)

Não realização dos Inventários físicos de Bens Patrimoniais Móveis no encerramento do exercício de 2016 ( Subitem 3.2.2.1 do RT 1089/2017)

(Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96);

(Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96);
Quanto a este item, como consta do RT 1089/2017, embora tenham sido informados através do Sistema CidadES
os saldos relativos a bens patrimoniais móveis, não foram
realizados os respectivos inventários físicos.
O gestor de 2017, Senhor Rubens Casotti, apresentou justificativa informando que “não foi possível a conclusão do
levantamento de todos os bens móveis em tempo hábil
para emissão do relatório de conclusão dos trabalhos da
Comissão”, e no que diz respeito ao levantamento da gestão anterior, “já detectada inconsistência no inventário”.
De salutar observância o artigo 96 da Lei 4320/64, quanto
à obrigatoriedade do Município em evidenciar os bens in-

Observou-se divergência entre os registros físicos e contábeis no total de R$ 695.356,66, referentes aos bens patrimoniais imóveis. Contudo, a justificativa apresentada
pelos gestores aponta se tratar de obras em andamento,
registradas no Balancete de Verificação (Conta Contábil
1232106001000). O valor registrado na mencionada conta integra o saldo de bens imóveis, e será incorporado ao
inventário após a conclusão das obras.

O gestor do ano de 2016, Senhor Marcos Geraldo, informou que “embora não conste na PCA de 2016 no parecer
conclusivo do controle interno a análise de alguns pontos
de controle, a administração verificou durante toda a sua
gestão a integridade de seus atos não praticando nenhuma ilegalidade que possa ferir a legislação vigente”.
O gestor do ano de 2017, Senhor Rubens Casotti, alegou
que “todas as providências legais estão sendo tomadas
para, além de verificar o bom andamento dos processos, regularizar as pendências administrativas e legais que
afloram”.
Considerando que não foram apontadas irregularidades
pelo controle interno municipal, acompanho o entendimento técnico por manter a irregularidade constatada,
mas sem macular as contas, sendo passível de ressalva e
determinação ao gestor para que adote medidas administrativas, a fim de viabilizar a emissão de parecer do controle interno sobre a totalidade da prestação de contas
anual.

Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual (Subitem 3.3.1 –RT
1089/2017)

Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:

(Base Legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Re-

Assim sendo, acompanho o entendimento técnico e afasto a irregularidade apontada.

www.tce.es.gov.br
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gistro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]

que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

4. São características do registro e da informação contábil
no setor público, devendo observância aos princípios e às
Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

[...]

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:

(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente o
fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua
consecução, estão de acordo com os critérios descritos no
fragmento acima.
Por fim, registro que o Sr. Rubens Casotti foi citado equivocamente nestes autos, considerando que o responsável pelo exercício era apenas o Sr. Marcos Geraldo Guerra.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por

Relator
1. ACÓRDÃO

1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, sob responsabilidade do Sr. Marcos Geraldo Guerra, relativas ao exercício de 2016, nos termos do inciso II, do artigo 84, da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 86, do mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal
de São Roque do Canaã ou a quem lhe suceder:
1.2.1 Adote as medidas necessárias para evidenciar os
bens do imobilizado observando-se as Normas Brasileiras
de Contabilidade e a IN 36/2016;
1.2.2 Adote as medidas administrativas que viabilizem a
emissão, em tempo hábil, do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual;
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidenwww.tce.es.gov.br

te), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1311/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03893/2008-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
Exercício: 2007
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: PREFEITURA NOVA VENECIA
Responsável: WALTER DE PRA, E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
Procuradores: FERNANDA AUGUSTA DA SILVA LEITE TARGUETA, VALMIR SILVA COUTINHO GOMES (OAB: 7556ES), MAYKE MEYER MIERTSCHINK, RICARDO GOBBI FILHO
(OAB: 24733-ES), POLNEI DIAS RIBEIRO (OAB: 122506MG), GERALDO VIEIRASIMOES FILHO (OAB: 2253-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2008 – PLANO E PROGRAMA
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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DE AUDITORIA ORDINÁRIA 158/2008 – RECONHECER A
PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO ITEM 1 DA ITI 434/2008
– AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADE – NÃO
REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXTINGUIR
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO
DANO DECORRENTE DO ITEM 1 DA ITI 434/2008 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos do Relatório de Auditoria Ordinária promovida na Prefeitura Municipal de Nova Venécia, referente ao exercício de 2007, em observância ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária 158/2008, sob a responsabilidade do Sr. Walter de Prá, então Prefeito Municipal.
Após a análise preliminar do processo pela unidade técnica competente do Relatório de Auditoria RA-O 106/2008
(às fls. 05/23), resultante do trabalho realizado no Município, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 434/2008
(às fls. 163/167), que sugeriu a citação do responsável, Sr.
Walter de Prá, ao que aderiu o Relator quando da prolatação da Decisão Preliminar TC 511/2008 (às fls. 177). Devidamente citado, o responsável apresentou suas justificativas e documentos, às fls. 358/401, acerca dos apontamentos suscitados.
Em seguida, os autos foram submetidos à análise do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC,
que por meio da Instrução Técnica Conclusiva 408/2010
(às fls. 306/335), concluiu pela manutenção do indício de
irregularidade referente ao item 1 da ITI 434/2008, qual
seja, “prorrogação de prazo de vigência de contrato, com

reajuste de preço acima da inﬂação do período, sem a devida justificativa (ausência de motivação)”.

45, § 2º, da Constituição Estadual do Espírito Santo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
nos termos regimentais, este se manifestou através de Parecer nº 3017/2010 (às fls. 340/342), da lavra do Procurador Luciano Vieira, pugnou pela reabertura da instrução
processual para citar a empresa E&L Soluções de Software Ltda, na pessoa de seus representantes legais, além da
imediata remessa de cópia dos autos em destaque ao Ministério Público Estadual, com vistas à apuração de possível prática de crime previsto na Lei 8666/93, o que foi acolhido pelo Plenário desta Corte de Contas quando da Decisão Preliminar TC 396/2010 (às fls. 347). Promoveu-se,
então, a citação do Sr. Estevão Henrique Holz para a apresentação de justificativas e documentos, que trouxe sua
resposta às fls. 358/401.

Walter de Prá – Prefeito Municipal

Diante disso, retornaram os autos ao NCE para instrução
complementar, tendo em vista as informações e os aludidos documentos lançados no processo, que por meio da
Manifestação Técnica 1650/2013, de fls. 404/418, apresentou seu opinamento nos seguintes termos:
2 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária
RAO 106/2008 na Prefeitura Municipal de Nova Venécia, relativo ao exercício de 2007, entende-se que devem
ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes
itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1 Prorrogação do prazo de vigência de contrato, sem
a devida justificativa (ausência de motivação) (Item 1.1
desta ITC)
Base legal: artigo 55, inciso III, da Lei 8.666/93 c/c artigo
www.tce.es.gov.br

Responsáveis:
E&L Produções de Software Ltda
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal
o valor no valor de R$ 54.545,70 (cinquenta e quatro mil
quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)
correspondente a 31.108,53 VRTE (trinta e um mil cento
e oito vírgula cinquenta e três).
2.2. Posto isto e diante do preceituado no art. 79, inciso III
, da Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
2.2.1. Acolher as razões de justificativa excluindo a responsabilidade dos senhores Walter de Prá – Prefeito Municipal de Nova Venécia, no exercício de 2007, pelo ato
auditado analisado no item 1.2 desta Instrução Técnica
Conclusiva.
2.2.2. Converter, preliminarmente, os presentes autos em
tomada de contas especial em face da existência de dano ao erário, presentificado no item 1.1. desta Instrução
Técnica Conclusiva, no valor de R$ 54.545,70 (cinquenta e
quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta
centavos) correspondente a 31.108,53 VRTE (trinta e um
mil cento e oito vírgula cinquenta e três), na forma do artigo 57, inciso IV , da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados
quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do
artigo 162 da Resolução TCE182/2002 e Termo de Citação
272/2008, fl. 178 e Termo de Citação 417/2010, fl. 348.
2.2.3. Julgar irregulares as contas do senhor Walter de
Prá – Prefeito Municipal de Nova Venécia, no exercício de
2007, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens
1.1. desta Instrução Técnica Conclusiva e pelo cometiSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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mento de infração que causou dano injustificado ao erário condenando solidariamente a empresa E&L Produções de Software Ltda ao ressarcimento no valor de R$
54.545,70 (cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) correspondente a
31.108,53 VRTE (trinta e um mil cento e oito vírgula cinquenta e três), com amparo no artigo 84 , inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
2.2.4. Aplicar multa individual aos senhores Walter de
Prá – Prefeito Municipal de Nova Venécia no exercício de
2007 e a empresa E&L Produções de Software Ltda com
amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do art. 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 1.1. desta Instrução Técnica Conclusiva por ser tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos
apurados.
Novamente, houve a remessa do processo ao Ministério
Público de Contas, que se manifestou por meio do Parecer 2245/2014 (às fls. 422/427), também elaborado pelo
Procurador Luciano Vieira, acompanhou o posicionamento defendido pela unidade técnica.
Em observância ao requerimento de sustentação oral formulado pelos responsáveis, os autos foram à 33ª Sessão
Ordinária da 2ª Câmara, ocorrida em 28/09/2016, tendo sido juntadas as respectivas Notas Taquigráficas às fls.
499/508, bem como os documentos colacionados (às fls.
468/492).
Diante dos elementos trazidos aos autos, estes foram
mais uma vez submetidos à apreciação do NCE, que apresentou a seguinte proposta de encaminhamento através
da Manifestação Técnica 1217/2016:

3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Considerando, portanto, os argumentos ora expostos
nesta Manifestação Técnica de Defesa, verifica-se que os
elementos trazidos nas sustentações orais não alteraram as conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1650/2013 – à exceção da aplicação de penalidade aos responsáveis, em razão da prescrição. Sendo assim, sugere-se o prosseguimento do julgamento do feito,
na forma do artigo 329, da Res. TC 261/2013.
3.2 Alternativamente à proposta de encaminhamento
elencada no item 3.1, tendo em vista a ausência de responsabilização de outros agentes públicos, sugere-se o
envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para que,
na forma do disposto no art. 288 do RITCEES e considerando as questões processuais noticiadas nesta Manifestação, decida pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com supedâneo em precedentes deste E.
Tribunal (Acórdãos 232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e
1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforme
disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
Por fim, provocou-se novamente o órgão ministerial para
opinar acerca da MT 1217/2016, que de pronto reconheceu a ocorrência do fenômeno prescricional quando do
Parecer 3415/2017 (às fls. 557/563), e reiterou os termos
do Parecer 2245/2014.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
a) Sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências
detectadas e mantidas pela unidade técnica nos presenwww.tce.es.gov.br

tes autos referem-se a fatos ocorridos em 2007. Portanto,
justo se faz tecer algumas considerações quanto ao fenômeno prescricional.
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua como
fato de grande influência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem
jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do direito à segurança jurídica prevista no art. 5º da Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada
com o Estado Democrático de Direito. Merece relevo o registro de que esse direito está mais conectado aos direitos fundamentais, especialmente aos princípios do devido processo legal, do direito adquirido e da razoável duração do processo.
Nesse caminhar, este Tribunal de Contas, atento às mudanças e aplicador dos direitos fundamentais, zelando para que as relações jurídicas não fiquem à mercê de uma
perene instabilidade, expressamente previu a prescrição no art. 71 da sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº
621/2012), para a qual fixou o prazo de 05 anos, in verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Contas.

quencial, a partir da data:

§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:

(...)

I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação
da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção
de medidas corretivas.
No caso dos autos, os indícios de irregularidade decorreram de processo de fiscalização e não de prestação de
contas, motivo que impõe a utilização do marco inicial do
curso do prazo prescricional como o da ocorrência dos fatos (art. 71, §2°, II da LC 621/2012), ou seja, em 2007.
Extrai-se que a última citação dos responsáveis se consumou em 20/08/2010, tendo sido juntado o comprovante
de recebimento aos autos em 26/08/2010 (às fls. 349).
Tal data tem relevância diante do que dispõe o § 4º já citado, bem como a teor do que dispõe o art. 362, VI, do RITCEES, in verbis:
Art. 362. Os prazos referidos neste Regimento são peremptórios e contam-se, independente da ordem se-

VI - da juntada aos autos do último aviso de recebimento
ou da certidão de cumprimento da citação, quando houver mais de um responsável. (g.n.).
Dessa forma, é claro identificar o decurso de 8 anos
desde o último marco interruptivo (art. 71, §4°, I da LC
621/2012), de modo a se superar, no caso dos autos, o
período legal conferido ao Estado para o exercício de seu
direito punitivo
Contudo, a despeito da perda da pretensão sancionatória, a prescrição não abrange a obrigação de reparação/
ressarcimento por dano causado ao erário, eis que estes
são imprescritíveis, assim como preceitua o art. 37, §5°
da CF/88.
Assim, consoante informações contidas nos autos, verifica-se que o indício de irregularidade apontado no item 1
da Instrução Técnica Inicial ITI 434/2008 --- e analisado
pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 1650/2013 e Manifestação Técnica 1217/2016 --- considerou a possibilidade
de imputação de ressarcimento em decorrência da irregularidade mantida.
Estabelece o art. 374 do RITCEES que o processo deverá ser julgado ou apreciado pelo colegiado quando subsistir o dever de ressarcimento. Nesse contexto, tendo
em vista que não ocorreram quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição após 26/08/2010, há
que se reconhecer que se encontra envolta pela prescrição o apontamento de irregularidade descrito no item
1 da ITI 434/2008 --- “prorrogação do prazo de vigência
de contrato, com reajuste de preço acima da inflação do
período, sem a devida justificativa (ausência de motivawww.tce.es.gov.br

ção)” ---, mantida na ocasião da ITC 1650/2013 e da MT
1217/2016.
b) Do ressarcimento decorrente da irregularidade descrita no item 1 da ITI 434/2008: “prorrogação do prazo
de vigência de contrato, com reajuste de preço acima da
inﬂação do período, sem a devida justificativa (ausência
de motivação)”.
Inobstante a inequívoca ocorrência da prescrição, subsiste nos autos a mencionada irregularidade, de cujas sequelas se apontou o dano quantificado em R$ 54.545,70,
equivalente a 31.108,53 VRTE’s, passível de apreciação
por este Tribunal de Contas, na forma do art. 374 do RITCCES.
Reporta a análise técnica que a auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Nova Venécia, abrangendo o período
entre janeiro e dezembro de 2007 --- com o propósito de
verificar a regularidade dos procedimentos contábeis, financeiros e operacionais, examinando aqueles, entre outros, relativos à execução contratual ---, apontou a existência de “prorrogação do prazo de vigência de contrato, com reajuste de preço acima da inflação do período,
sem a devida justificativa (ausência de motivação)”, além
de “ausência de licitação decorrente de prorrogação irregular de contrato”, de modo a infringir preceitos da Lei
8.666/93. Contudo, após a instrução processual, remanesceu apenas o apontamento quanto à primeira irregularidade.
A referida irregularidade denuncia a repactuação do Contrato 61/200 --- firmado entre o Município e a empresa
E&L, cujo objeto diz respeito à prestação de serviços de
licenciamento de Software ---, sem o necessário amparo
contratual relativo ao montante envolvido, bem como a
adequada motivação que se prestaria a justificar o índice
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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do novo valor a ser praticado.
Diante disso, opinou a unidade técnica por imputar ao
Sr. Walter de Prá, ordenador de despesa no período em
questão, a devolução aos cofres municipais da quantia de
R$ 54.545,70, correspondentes a 31.108,53 VRTE’s, por
força da indevida prorrogação da vigência do contrato,
valendo-se de índices superiores aos previstos na avença
para fazer incidir sobre o valor contratado.
Numa análise detida dos autos, verifica-se que, neste caso concreto, há a necessidade de se reconhecer a carência de elementos probatórios nos autos suficientes à demonstração inequívoca dos requisitos que dão ensejo à
responsabilização dos agentes responsáveis mencionados.
Isso, porque tem sido objeto de repetidas discussões em
Plenário a questão da necessidade de uma adequada
instrução processual, com o apontamento individualizado das condutas imputadas aos responsáveis, de modo a
conferir a devida observância ao contraditório e à ampla
defesa aos jurisdicionados.
Nesse sentido, me parece relevante trazer à tona o coerente entendimento lançado no Voto-Vista emitido pelo
Conselheiro Flávio Freire Farias Chamoun, acompanhado
à unanimidade pelos componentes do Plenário, que resultou no Acórdão TC 537/2016, proferido nos autos do
Processo TC 4833/2005, acerca da responsabilidade subjetiva aplicável aos agentes públicos, mesmo antes da Resolução 287/2015:
“Chamo atenção para o fato de que a tese que defendo
encontra eco no ordenamento constitucional e processual há muito vigentes. E foi para que não restassem dúvidas
a esse respeito que, em 2007, alterou-se a redação do in-

ciso III, do art. 41, da Lei Complementar Estadual 32/93
– Lei Orgânica deste Tribunal então vigente –, de modo
a deixar indene de dúvidas que, ao proceder à fiscalização, o Tribunal de Contas deveria citar todos os potenciais responsáveis pela prática do ato ilegal e, para tanto,
promoveu-se a simbólica variação do termo “responsável”, até então no singular, para “responsáveis”, em redação dada pela LC 410/2007.
Ocorre que a importância desta singela alteração passou
despercebida na presente instrução processual, contrariando o comando legal, cuja intenção restou claramente
demonstrada na justificativa que acompanhou o respectivo projeto de lei, in verbis:
O presente Projeto de Lei visa promover a justiça para
com os Poderes Executivos Estadual e Municipais. É comum a veiculação na mídia de matérias abordando denúncias de irregularidades nas contas públicas, onde apenas o chefe do executivo é responsabilizado pela autoria
das mesmas. Para evitarmos esse tipo de exposição depreciativa da autoridade municipal e estadual, que acaba
assumindo todo o ônus por atos irregulares cometidos,
na maioria das vezes, por seus subordinados, propomos
a instituição da co-responsabilidade, com o apontamento
e notificação dos verdadeiros protagonistas dos atos ilícitos, analisados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
(...), se a responsabilidade da práticas das irregularidades
apontadas na analise das contas públicas pelo Tribunal de
Contas for do executivo municipal, este deverá assumir
suas implicações legais. Entretanto, se o ato irregular for
cometido à revelia de seu conhecimento e de sua autorização, o verdadeiro autor deve ser apontado (...).
Muito embora, a LC nº 410/2007 tenha modificado, no
www.tce.es.gov.br

tocante à responsabilização, a redação original da LC nº
32/1993, penso que o ordenamento jurídico brasileiro jamais autorizou a responsabilização objetiva do agente público, não restando dúvidas, a meu ver, de que a teoria
da responsabilidade subjetiva deveria ter sido observada
mesmo antes da entrada em vigor da LC nº 32/1993.
Na CF/88, a responsabilidade civil do agente público encontra-se regulamentada no mesmo dispositivo constitucional que trata da responsabilidade do Estado por atividades que lhes são imputadas:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (...)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Embora o dispositivo tenha por objetivo regular diretamente a responsabilidade do Estado, ele também traz
dois princípios fundamentais da responsabilidade civil
dos agentes estatais. O primeiro é que, por força do referido texto constitucional, não obstante o Estado esteja submetido à responsabilidade objetiva, somente a responsabilidade subjetiva pode ser imputada aos agentes
estatais.
Esta linha segue interpretação dada ao tema pelo STF:
“Não se pode olvidar que a Constituição Federal prevê a
responsabilidade objetiva apenas do Estado (CF, artigo
37, § 6º), impondo ao servidor, havendo culpa ou dolo na
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019

86

ATOS DA 2a CÂMARA

prática do ato lesivo, a obrigação de reparar o dano causado ao erário, sempre, porém, com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa (CF, artigo 5º, LV)”
(STF, MS 24182/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, Informativo
do STF nº 336, Brasília, 9 a 13-2-2004).
Afastada encontra-se, portanto, a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer a responsabilidade civil objetiva dos agentes estatais.”
Assim, em que pese a figuração do Sr. Walter de Prá, Ex-Prefeito Municipal de Nova Venécia, nestes autos como responsável por atuar como ordenador de despesa
no exercício em análise, por si só, não se revela bastante
para sua pretensa condenação. Neste ponto e neste caso
concreto, há que se refutar a corriqueira tese de que teria o gestor agido com culpa ao permitir pagamentos irregulares.
A assertiva retro encontra maior fundamento quando se
constata que o modelo de responsabilização adotado pela equipe de auditoria deste Tribunal na ocasião se alicerçava, essencialmente, na culpa objetiva. Dessa forma,
embora se vislumbre a presença da empresa E&L Soluções de Software Ltda no processo, parte do contrato que
ora se discute, não foram chamados para compor a demanda todos os demais possíveis responsáveis, a exemplo do Procurador José Fernandes Neves, responsável pelo parecer favorável à repactuação (às fls. 49/53), e dos
Secretários Municipais das pastas envolvidas, além de outros agentes que tenham participado ativamente na construção do aditivo (os quais não se tem notícia nos autos,
uma vez que foram carreados a este caderno processual
apenas parte do processo administrativo em questão), de
modo que não se poderia exigir do gestor que agisse de
outra maneira senão endossar minimamente o posiciona-

mento técnico sugerido, que segundo lhe parecia, observava a legalidade e os termos contratuais.
Ademais, não se vislumbra nos autos o apropriado apontamento da matriz de responsabilização, com a devida individualização da conduta do gestor e da empresa assinalados como responsáveis, bem como do nexo de causalidade entre suas condutas e a irregularidade registrada.
Nesse contexto, há que se salientar que os limites da responsabilidade do gestor são os atos por ele praticados no
âmbito de sua competência, sendo excessivo lhe atribuir
também a responsabilidade pelos atos de seus subalternos, quando não tiver contribuído para estes.
Aqui, cumpre reafirmar que a ausência de comprovação
do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso é imprescindível para a imputação de condenação ao gestor --- e à empresa contratada ---, em linha
com o reiterado posicionamento desta Casa, e é o que se
vê nestes autos.
Desse pressuposto, me parece temerário que esta Corte
de Contas, do alto de seus atributos de julgador, desconsidere, --- repita-se --- no caso concreto, uma instrução processual deficitária, sem que tenham sido chamados para integrar o processo toda a cadeia de responsáveis envolvidos, tampouco individualizadas suas respectivas responsabilidades, e impor ao gestor e à empresa contratada a condenação sugerida prioritariamente pela unidade
técnica.
Note-se que não se pretende aqui desmerecer o trabalho realizado pela equipe técnica, que reconhecidamente
atua com esmero na busca pela verdade real, mas tão somente ponderar que, de fato, neste caso em específico, a
condução dos trabalhos instrutórios não se deu adequawww.tce.es.gov.br

damente (até porque atendia ao modelo de responsabilização adotado na época da fiscalização) e, embora tenha
sido tomada medida para mitigar a referida carência na
matriz com a chamada da empresa contratada para integrar o processo, suas falhas trouxeram prejuízo à formação do íntegro convencimento do julgador, na medida em
que não foram produzidos nos autos todos os elementos
probatórios que embasariam a correta responsabilização
dos envolvidos.
Ainda, considerando que os fatos em tela se deram em
2007 --- há onze anos --- eventual reabertura da instrução
processual para a obtenção de elementos de convicção se
mostra inviável e na contramão do razoável. Isso, porque
para tanto seria necessário o amoldamento de relatórios
e peças processuais com vistas a adequá-los à atual modalidade de responsabilização subjetiva, em que seria necessária a citação de todos os responsáveis para compor
o polo passivo da demanda, bem como o refazimento de
todas as fases processuais, o que poderia se tornar irrealizável ou ineficaz por força do decurso do tempo e intercorrências diversas --- que vão desde a morte de agentes,
a falta de acesso a documentos, à prescrição, cerceamento de defesa pelos inúmeros óbices advindos desse extenso lapso temporal ---, em contraponto com as garantias
constitucionais inerentes ao direito de defesa, da razoável
duração do processo, da economia processual, da celeridade, da segurança jurídica, etc.
Dessa forma, considerando os precedentes nos Processos TC nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/2009
(Acórdão 304/2013), 167/2012 (Acórdão 231/2013),
7384/2012 (Acórdão 161/2013), diante da ausência de
nexo entre a conduta dos agentes responsáveis e os danos apontados, bem como da instrução processual defiSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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citária, que não cumpriu o seu papel de trazer aos autos
todos os elementos necessários ao justo convencimento
do julgador, entendo pela imperiosa extinção do feito sem
resolução do mérito.
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da unidade técnica, ao qual aderiu também
parcialmente o representante do Ministério Público Especial de Contas, adoto a manifestação do corpo técnico (MT 1217/2016) no tocante ao opinamento alternativo constante em seu item 3.2, tornando-a elemento integrante deste independente de transcrição, e VOTO no
sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em face do Sr. Walter de Prá e da empresa E&L Soluções de Software Ltda,
no que toca ao item 1 da ITI 434/2008 --- “prorrogação do
prazo de vigência de contrato, com reajuste de preço acima da inflação do período, sem a devida justificativa (ausência de motivação)” ---, de modo que se impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, II do CPC; bem como, quanto ao ressarcimento subsistente no mesmo item, pela extinção do processo
sem resolução do mérito com supedâneo nos precedentes desta Corte de Contas.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expos-

Secretária-adjunta das sessões

tas pelo relator, em:
1.1. Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva desta Corte de Contas em face do Sr. Walter de
Prá e da empresa E&L Soluções de Software Ltda, no tocante ao item 1 da ITI 434/2008 --- “prorrogação do prazo
de vigência de contrato, com reajuste de preço acima da
inflação do período, sem a devida justificativa (ausência
de motivação)” ---, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC;
1.2. Extinguir o feito sem resolução do mérito em face do
Sr. Walter de Prá e da empresa E&L Soluções de Software Ltda, no tocante ao ressarcimento decorrente do item
1 da ITI 434/2008, em linha com os precedentes deste Tribunal de Contas;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

ACÓRDÃO TC- 1313/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05102/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOSE GERALDO GUIDONI
Procurador: IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:

4. Especificação do quórum:

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de São Domingos do Norte, exercício 2015,
sob responsabilidade do Sr. José Geraldo Guidoni, que
tem como objeto apreciação quanto a atuação de suas
funções administrativas.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO

O Relatório Técnico 00087/2017, analisou a Prestação de
Contas apresentada através do sistema Cidades-Web em
atendimento ao art. 135, RI TCEES 261/2013 e da Instrução Normativa TC 34/2015, ao qual foram constatadas irregularidades devidamente aprontadas na Instrução Técnica Inicial Nº 00158/2017, e opinando pela citação do
responsável, para apresentação de justificativas quanto
aos seguintes achados:
3.2.1.1. Não comprovação dos saldos das contas contáSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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beis (Tabela 01) por meio de extratos bancários das contas bancárias indicadas no arquivo TVDISP (Termo de Verificação das Disponibilidades).
Base Legal: (Lei 4.320/64, arts. 85, 86 e 89)
3.2.1.2. Saldos evidenciados nos extratos bancários do arquivo EXTBAN (Extratos bancários) sem valor correspondente nos demonstrativos contábeis.
Base Legal: (Lei 4.320/64, arts. 85, 86 e 89)
3.2.2.1. Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais (bens imóveis e móveis)
com os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: (Lei 4.320/64, arts. 94 a 96)
Tendo ocorrido a citação do responsável mediante a Decisão Monocrática 00221/2017, regularmente convocado
o responsável tornou-se revel como consta no Despacho
49028/2017.
Culminou-se então a Instrução Técnica Conclusiva Nº
4225/2017 que considerou não haver nos autos comprovação da regularização das impropriedades opinando
pela IRREGULARIDADE da presente prestação de contas
anual.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica através do Parecer do Ministério Público de Contas 4680/2017.
Após instrução, os autos foram encaminhados à 39ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara para julgamento, sendo realizada defesa oral pelo advogado do responsável e,
deferida a juntada de documentos e notas taquigráficas
que foram analisadas pela área técnica na Manifestação
Técnica 00099/2018.

Tendo opinado por julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual analisada tendo a mesma refletido a atuação do
gestor responsável no exercício de suas funções administrativas na Prefeitura de São Domingos do Norte, exercício 2015.
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O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a Manifestação Técnica 00099/2018 da
presente prestação de contas anual.
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Após, vieram-me os autos para análise.
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Inicialmente, o Sr. José Geraldo Guidoni foi revel tendo suas contas sido consideradas irregulares pela área técnica
por não apresentar justificativa ao esclarecimento ao Termo de Citação 00301/2017.
Na 39ª Sessão Ordinária realizada dia 29/11/2017 apresentou defesa oral (Despacho 68720/2017) onde solicitou
juntada de documentação, a fim elucidar os apontes de irregularidades, os quais passo a expor:
Não comprovação dos saldos das contas contábeis (Tabela 01) por meio de extratos bancários das contas bancárias indicadas no arquivo TVDISP (Termo de Verificação das Disponibilidades). (item 3.2.1.1do RTC 087/2017)
Base normativa: Artigos 85, 86 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964
A RTC 087/2017 mostrou uma série de contas bancárias
não possuíam comprovação, por meio de extrato, dos saldos existentes em 31/12/2015. Sendo elas:
BANCO
001

AG.
0806-0

Nº DA CONTA
40.565-5 - PASEP DOS
SERVIDORES

www.tce.es.gov.br

FONTE

SALDO CONTÁBIL
19990000
9,93

23.537.335 - FUNDO DE
APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
26.005.819a - FNAS-PISO VERIAVEL I PCD/APLICAÇÃO
102-2 - TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF
142-1 - FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA
647.094-6a - PMSD-AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE/APLICAÇÃO
12.451-6a - SALARIO
EDUCAÇÃO/APLICAÇÃO
12.517-2a - PMSDN/CEX
12.574-1a - PMSDN-CFM
DNPM/APLICAÇÃO
12.854-6a - PMSDN/CIDE/APLICAÇÃO
18.213-3a - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO
27.331-7a - FMAS / IGD/
BF - Indice de Gestão Decentralizada- Bolsa Familia/Aplicação
27.332-5a - FMAS/ IGD-SUAS
27.333-3a - FMAS - PISO
BASICO FIXO -CRAS/APLICAÇÃO
27.334-1a - FMAS/PBV II
- PROJOVEM
27.335-X a - FMAS - PROJOVEM / Aplicação
27.336-8a - FMAS/PVMC
- PISO VARIAVEL DE M.
COMPLEXIDADE -PETI/
APLICAÇÃO
27.601-4a - PMSDN - SANEAMENTO BASICO /
APLICAÇÃO
28.379-7 a - FMAS/SCFV
21.502.703a - Pavimentação do Córrego Dumer
e São Jose/Aplicação
21.839.105a - PROJETOR
INCLUIR/APLICAÇÃO

19990000

16,00

13990000

14.275,32

10000000

42,50

10000000

49,67

15020001

56.230,05

11070000

198.922,27

10000000
10000000

22.016,56
834,22

16010000

12.277,29

10000000

1.858,08

13010000

34.699,47

13010000

6.816,57

13010000

25.479,93

13010000

17.125,58

13010000

23.084,79

13010000

26.889,33

15020002

106.907,33

13010000
15010002

88.853,49
9.020,95

13010000

121.398,20
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001

0806-0

001

0806-0

001

0806-0

001

0806-0

22.491.880a - FMAS - BENEFECIOS EVENTUAIS
22.491.955a - Piso BAsico
FixO-CRAS/Aplicação
22.492.029a - ACOLHIMENTO/ APLICAÇÃO
22.991.392a - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/APLICAÇÃO
23.257.173 a - PMSDM/
FUNCOP -2013/ Aplicação
23.537.335a - FUNDO
DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/
APLICAÇÃO
24.172.348 A - FMAS -PISO VARIAVEL -PCD/aPLICAÇÃO
24.318.529a - FMAS FUNCOP 2014/APLICAÇÃO
6.172.142a - FUNDO
MUN. DE ASSIST. SOCIAL/
APLICAÇÃO
8.014.409a - PMSDN FMDRS/APLICAÇÃOl
9.125.006a - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA - APLICAÇÃO
9.186.560a - PMSDNTRIBUTOS MUNICIPAIS APLICAÇÃO
102-2a - TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF - APLICAÇÃO
142-1a - FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA/APLICAÇÃO
283.144-9a - ICMS (DESEONERAÇÃO DE EXPORTAÇÕES) - APLICAÇÃO
29.125-0a - PMSDN CONSTRUÇÃO DE PONTE/APLICAÇÃO
29.839-5a - FMAS/BPC
-Beneficio de Prestação
Continuada/Aplicação
29.918-9a - FNAS/ACESSUAS -Aplicação

13010000

15.356,87

001

0806-0

13010000

95.796,34

001

0806-0

13010000

192.910,89

001

0806-0

15010002

207.169,24

021

003

13010000

13.672,51
021

003

021

003

19990000

1.433.203,79

13990000

14.145,24

021

003

13010000

121.099,20

021

003

13990000

3.629,96

021

003

021

003

10000000

415,79

16020000

24,66

10000000

62.177,68

10000000

1.387,15

10000000

3.771,58

10000000

4.974,95

15020002

82.529,88

13010000

356,83

13010000

28.348,31

31.401.100-5 - FPM APLICAÇÃO
40.465-9a - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO
40.505-1a - ITR - APLICAÇÃO
10.822.856a - Fundo Munic. do Direito da criança
e do Adolescente/APLICAÇÃO
10.965.697a - PMSDN FOLHA DE PAGAMENTO/
APLICAÇÃO
11.673.019a - Cota dos
Royalties - lei 8308/06/
APLICAÇÃO
12.923.413a - FUNDO
MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - APLICAÇÃO
2.770.691a - PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO
20.043.055a - FMAS - PISO PAEFI/APLICAÇÃO
24.550.667 - CAUÇAO TP
12/2014

10000000

15.937,70

16040000

2.990,81

10000000

566,43

13990000

283.306,43

10000000

626,08

16050000

1.585.994,18

10000000

614,12

10000000

31.445,79

13010000

69.012,70

19990000

9.905,12

Ao analisar a Peça Complementar 10378/2017-7 pertinente a cópia dos extratos de todas as contas relacionadas na tabela anterior, foi constatado que os valores registrados na contabilidade estão de acordo os respectivos
saldos existentes nas contas bancárias, afastando qualquer irregularidade.
Saldos evidenciados nos extratos bancários do arquivo
EXTBAN (Extratos bancários) sem valor correspondente
nos demonstrativos contábeis.
(item 3.2.1.1do RTC 087/2017)
Base Legal: (Lei 4.320/64, arts. 85, 86 e 89)
De acordo com o RTC 087/2017 os extratos bancários, das
contas bancárias da tabela abaixo, não possuem o correspondente registro na contabilidade.
Banco

Nº da Conta

Saldo Extrato Bancário
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021
021
021
021
021
021
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

23.870.868
20.185.112
22.440.531
20.185.153
20.035.259
20.035.234
31.555-9
31.554-0
31.553-2
31.494-3
31.231-2
29.257-5
25.386-3
25.318-9
25.317-0
25.316-2
25.315-4

3.388,46
3.662,13
119.497,19
229,79
13.118,08
280,58
22.070,16
32.290,82
101.284,70
6.752,39
213.737,10
25.547,53
25.296,00
137.848,09
34.058,26
580.298,75
22.945,75

Tendo sido esclarecido pelo gestor que as contas bancárias da tabela são do Fundo Municipal de Saúde de São
Domingos do Norte e que foram erroneamente enviados
na prestação de contas de gestão quanto deveria ser enviados apenas na PCA - Governo. Considera-se assim, sanada a irregularidade.
Divergência entre os valores apurados no inventário anual
dos bens patrimoniais (bens móveis e imóveis) com os saldos registrados no Balanço Patrimonial (item 3.2.2.1 do
RTC 087/2017)
Base normativa: Artigos 94 a 96 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Por fim, o RTC 087/2017, derelação a divergência entre
os inventários de bens patrimoniais e os respectivos valores registrados na contabilidade conforme tabela a seguir:
Descrição

Balanço Patri- Inventário
Diferença
monial
Bens móveis 11.836.979,34
0,00 11.836.979,34
Bens imóveis 18.229.051,63
0,00 18.229.051,63
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Tendo sido justificado como segue na Petição Intercorrente 2103/2017 a inconsistência encontrada por meio de
nota explicativa do Balanço Patrimonial consolidado pelo
município, com o seguinte dizeres:
Vale ressaltar que apesar dos esforços envidados pela Administração Municipal a situação de distorções entre o
patrimônio físico e o contábil permaneceu durante todo o
exercício de 2015 sem uma solução definitiva.
Além disso a Prestação de Contas, exercício de 2014, analisada por meio da RTC 423/2015 – Processo 3775/2015
indicaram que as distorções mencionadas foram encontradas no presente ano, tendo o Gestor não apresentado
defesa, sendo considerado revel conforme Instrução Técnica Conclusiva 4103/2016.
Tendo feito a regularização no exercício de 2016 das divergências entre os registros físico e contábil, conforme
verificado na Prestação de Contas Anual do exercício de
2016 – Processo TC 5182/2017.
De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de 2013,
os Municípios estavam autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até 31/12/2014,
Em novembro de 2014 foi editada a Resolução TC 280/14,
responsável por normatizar os Procedimentos Contábeis
Patrimoniais do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) para que fossem implementados integralmente até o final do exercício de 2015, regulamentando os prazos-limites para preparação de sistemas e a
obrigatoriedade dos registros contábeis.
Entretanto as Resoluções citadas acima foram revogadas
pela Instrução Normativa TC 036, de 23 de fevereiro de
2016, onde determinou-se que os municípios teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras provi-

dências de implantação e obrigatoriedade dos registros

contábeis, conforme a tabela seguinte:

Procedimentos
Prazos-limites para
Obrigatoriedade dos
Contábeis
preparação de sistemas
registros contábeis (a
Patrimoniais (de
e outras providências de
partir de)
acordo com as regras
implantação (até)
das NBC TSP e do
Estado
Municípios
Estado
Municípios
MCASP vigentes) *
7. Reconhecimento,
31/12/2016 31/12/2018 01/01/2017 01/01/2019
mensuração e
evidenciação dos
bens móveis e
imóveis; respectiva
depreciação,
amortização ou
exaustão; reavaliação
e redução ao valor
recuperável (exceto
bens do patrimônio
cultural e de
infraestrutura).
8. Reconhecimento,
31/12/2019 31/12/2020 01/01/2020 01/01/2021
mensuração e
evidenciação dos bens
de infraestrutura;
respectiva
depreciação,
amortização ou
exaustão; reavaliação
e redução ao valor
recuperável.
9. Reconhecimento,
31/12/2019 31/12/2020 01/01/2020 01/01/2021
mensuração e
evidenciação dos
bens do patrimônio
cultural; respectiva
depreciação,
amortização ou
exaustão; reavaliação
e redução ao valor
recuperável (quando
passível de registro
segundo IPSAS, NBC
TSP e MCASP).

www.tce.es.gov.br

15. Reconhecimento, Imediato
31/12/2016 01/01/2016 01/01/2017
mensuração e
evidenciação de
softwares, marcas,
patentes, licenças
e congêneres,
classificados como
intangíveis e eventuais
amortização,
reavaliação e redução
ao valor recuperável.
16. Outros ativos
Imediato
31/12/2016 01/01/2016 01/01/2017
intangíveis e eventuais
amortização e
redução a valor
recuperável.
17. Reconhecimento, Imediato
31/12/2016 Imediato
01/01/2017
mensuração e
evidenciação dos
investimentos
permanentes, e
respetivos ajustes
para perdas e redução
ao valor recuperável.
18. Reconhecimento, Imediato
31/12/2016 Imediato
01/01/2017
mensuração e
evidenciação dos
estoques.
* Fonte: Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais –
PlPCP, Anexo à Portaria STN 548/2015 (com as devidas adequações em relação
aos prazos).

Além disso toda as movimentações patrimoniais ocorridas dentro do período da prestação de contas anual deverão ter notas explicativas, caso não coincida com o inventário e os respectivos registros contábeis.
Não havendo mais divergências em bens móveis e imóveis, entre o valor contábil e o de inventário, tendo em vista os prazos concedidos e a regulamentação contábil sobre retificação de erros, propõe-se o afastamento do indicativo de irregularidade apontado.
A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
pela regularidade da presente prestação de contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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se posicionou através do Parecer 00908/2018 da lavra do
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Consoante informações técnicas acima muito bem delineadas, despiciendas outras considerações, fazendo parte integrante do presente voto.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da MT 00099/2018, opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os
fundamentos, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, ora em
discussão, sob a responsabilidade do Sr. José Geraldo Guidoni, relativas ao exercício financeiro de 2015, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme
artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

ACÓRDÃO TC- 1351/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PAULO VINICIUS MOREIRA RAPOSO DE AGUIAR, CARLOS
AILTON REIS SABADINI, RITA DE CASSIA BUBACK, MARCO
ANTONIO PEREIRA MARTINS, THIAGO PIMENTA MOREIRA, SOTER FERNANDES LYRA, INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL IADI, NOVA FASE SERVICOS EM COMUNICACOES LTDA, JORNAL HORA AGHA
LTDA - ME, PUBLICA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
LTDA - ME, MANOEL ALVES FERREIRA - ME, FUNDACAO
EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI, WR COMUNICACAO LTDA - ME
Procuradores: João Alexandre de Vasconcellos, WILLIANS
FERNANDES SOUSA (OAB:14608-ES), Gilberto Simões Passos, MUNIR ABUD DE OLIVEIRA (OAB: 16634-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE GUARAPARI – EXERCICIO DE 2012 - IRREGULAR – RESSARCIMENTO – MULTA – ARQUIVAR

Processos: 03237/2013-2, 05814/2013-1

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

RELATÓRIO

Exercício: 2012

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Guarapari, referente ao exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor José Raimundo Dantas e outros.

UG: CMG - Câmara Municipal de Guarapari
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: CAMARA GUARAPARI
Responsável: JOSE RAIMUNDO DANTAS, CARLOS EURICO PEREIRA DOS SANTOS,MARCO ANTONIO NADER BORGES, CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA, LILIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, CLAUDICEIA DE SOUZA FRANCISCO,
GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA, KELEN POMPERMAYER CAPISTRANO, RUTH RAMALHETE FERREIRA,
www.tce.es.gov.br

Na 45ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida no dia 19 de dezembro de 2017, solicitei vista dos autos, após a apresentação do respeitável voto
proferido pelo Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, o Exmo. Conselheiro Relator
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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“3.1 pela manutenção das seguintes irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017,
modificada pela Manifestação Técnica 1171/2017:

Responsáveis: Pública Administração e Planejamento Ltda. ME (Empresa Contratada), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil), José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal).

3.1.1 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA

Ressarcimento: 20.120,41 VRTE

Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993

3.1.4 TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE-FIM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Responsáveis: Sóter Fernandes Lyra, Lília Maria Santos
Venturini, José Raimundo Dantas e Fundação Educativa e
Cultural de Guarapari – TV Guarapari.

Base legal: Princípios da Legalidade, Impessoalidade e do
Concurso Público, artigo 37, caput e II da Constituição da
República de 1988; princípios da Finalidade, Interesse Público e da Eficiência, artigo 32, caput da Constituição Estadual de 1989; e princípios da Motivação Suficiente e da
Razoabilidade, artigo 45, § 2º da Carta estadual.

apresentou voto, nos seguintes termos:

Ressarcimento: 41.977,94 VRTE
3.1.2 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA.
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; artigos 66
e 67 da Lei 8.666/1993; princípios da eficiência e da economicidade, previstos no artigo 37, caput, e 70,caput, respectivamente, ambos da Constituição Federal.

Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012); Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011); Contrato 03/2012
(Processo 2696/2011)
Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini, Rita de Cássia
Buback, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas

ta Moreira e José Raimundo Dantas
3.1.6 COTAÇÃO DE PREÇO INEFICIENTE
Base legal - Princípios da eficiência e da economicidade,
previstos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da Constituição Federal; princípio da proposta mais
vantajosa, presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; e artigo 43, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini, Rita de Cássia
Buback, Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia de Souza
Francisco, Guilherme Flaminio da Maia Targueta, Kelen
Pompermayer Capistrano Martins, Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, Ruth Ramalhete Ferreira, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas
3.1.7 INVESTIDURA IRREGULAR DA CPL

Responsáveis: Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
e José Raimundo Dantas (ressarcimento de 5.453,97 VRTE, solidário); Manoel Alves Ferreira – ME (ressarcimento de 1.412,19 VRTE); Jornal Hora Aghá Ltda. – ME (ressarcimento de 1.668,95 VRTE); WR Comunicação Ltda. –
ME (Jornal O Capixaba) (ressarcimento de 1.221,83 VRTE)
e Nova Fase Serviços em Comunicações Ltda. (O Jornal)
(ressarcimento de 1.151,00 VRTE).

3.1.5 AUSÊNCIA DE CLAREZA E DE DETALHAMENTO NA
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Base legal: Artigo 51, § 4.º da Lei 8.666/93.

Base legal - Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa,
presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; artigos 7º, §
4º, 14, 40, inciso I e 55, todos da Lei 8.666/93; e Súmula 177 do TCU.

3.1.8 RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO

3.1.3 AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

3.1.9 INCLUSÃO DE CLÁUSULAS QUE FRUSTRARAM O
CARATER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO

Base legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964.

Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)

Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012)

Responsáveis: Cláudia Costa Calenti Suela, Thiago Pimen-

Referência: Pregão Presencial 02/2012 (Contrato 16/2012

www.tce.es.gov.br

Responsável: José Raimundo Dantas
Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26 de
novembro de 2001.
Responsável: José Raimundo Dantas
Ressarcimento: 54.982,51 VRTE

Base legal: Arts. 37, XXI da Constituição Federal, art. 3º, §
1º, I, e art. 30 da Lei 8.666/93.

Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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e Termo aditivo 01/2012, Processo 326/2012)
Responsável: José Raimundo Dantas, Marco Antônio Pereira Martins, Thiago Pimenta Moreira
3.1.10 CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO REESTABELECENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO SEM A DEVIDA EXPOSIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS QUE O MOTIVARAM.
Base legal: Artigo 65, caput, e inciso II, alínea “d”, da Lei
8.666/1993.
Referência: Contrato 014/2012 (Processo 1.791/2011)
Responsáveis: José Raimundo Dantas e Instituto de Apoio
e Desenvolvimento Instersetorial
Ressarcimento: 8.411,17 VRTE
3.2 Por rejeitar parcialmente as alegações de defesa do
senhor José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Municipal em 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
individual no valor de 54.982,51 VRTE referente ao item
3.14 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017, e solidariamente no valor de 75.963,49 VRTE na forma da tabela
abaixo, referente aos itens 3.4; 3.5; 3.6 e 3.16 da Instrução
Técnica Conclusiva 1601/2017;
RESPONSÁVEIS

ITEM

José Raimundo Dantas
Sóter Fernandes Lyra
Lília
Maria
Santos
Venturini
Fundação Educativa e
Cultural de Guarapari
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira
Raposo de Aguiar
Manoel Alves Ferreira –
ME
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira
Raposo de Aguiar Jornal
Hora Aghá Ltda. – ME
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira
Raposo de Aguiar WR
Comunicação Ltda. – ME
(Jornal o Capixaba)
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira
Raposo
de
Aguiar
Nova Fase Serviços em
Comunicação
José Raimundo Dantas Lília
Maria Santos Venturini
Pública Administração e
Planejamento Ltda. ME
José Raimundo Dantas
Instituto
de
Apoio
e
Desenvolvimento
Intersetorial – IADI

3.4

94.823,98

41.977,94

3.5

3.190,00

1.412,9

3.5

3.770,00

1.668,95

3.5

2.760,00

1.221,83

3.5

2.600,00

1.151,00

3.6

45.450,00

20.120,41

3.16

19.000,00

8.411,17

3.3 Por rejeitar as alegações de defesa da sra. Lília Maria
Santos Venturini – Subdiretora da CMG no exercício de
2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao
erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87,
§ 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno des-

VALOR R$

VRTE

te Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que,
www.tce.es.gov.br

em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
recolha a importância devida no valor de 41.977,94 VRTE
(em solidariedade com José Raimundo Dantas, Sóter Fernades Lyra e Fundação Educativa e Cultural de Guarapari), e solidariamente no valor de 20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Pública Administração e Planejamento Ltda. ME), referente aos itens 3.4
e 3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017 respectivamente;
3.4 Por rejeitar as alegações de defesa do Sr. Sóter Fernandes Lyra – Fiscal do Contrato, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a
ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157,
§3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se
ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida
no valor de 41.977,94 VRTE (em solidariedade com José
Raimundo Dantas, Lilia Maria Santos Venturini e Fundação Educativa e Cultural de Guarapari), referente ao item
3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.5 Por rejeitar as alegações de defesa da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo
em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12
e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 41.977,94 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas, Lilia Maria Santos
Venturini e Sóter Fernandes Lyra), referente ao item 3.4
da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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3.6 Por rejeitar as alegações de defesa do Sr. Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar – Fiscal dos Contratos, no
exercício de 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
de 5.453,97 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME, Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), na
forma da tabela acima), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.7 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página), em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e,
tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC
621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.412,19 VRTE (em
solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.8 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, em razão do cometimento de
injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de
acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e o art. 157, §3º
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ci-

ência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.668,95 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.9 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa WR
Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo
em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12
e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.221,83 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução
Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.10 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo
em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12
e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.151,00 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução
Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.11 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado
www.tce.es.gov.br

dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com
os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de
20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas e Lília Maria Santos Venturini), referente ao item
3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.12 Por rejeitar as alegações de defesa do Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Instersetorial – IADI - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
de 8.411,17 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas), referente ao item 3.16 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.13 Por alertar os responsáveis de que, nos termos do
art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o
processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável, desde que o pagamento seja devidamente comprovado junto
a esta Egrégia Corte de Contas.”
Visando analisar com maior profundidade o caso concreto, pedi vistas dos autos e assim passo a me manifestar.
Proferi meu voto, que foi acolhido por maioria do Plenário, sendo proferida a Decisão TC 555/2018-9, dentre outras medidas, rejeitou as alegações de defesa e reconheSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ceu a boa-fé dos responsáveis os Srs. José Raimundo Dantas, Paulo Vinicius Moreira Raposo de Aguiar, Lilia Maria Santos Venturini, e das pessoas jurídicas, Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI, Jornal Hora Aghá Ltda. ME, Manoel Alves Ferreira – ME, Nova Fase
Serviços em Comunicação, Pública Administração e Planejamento Ltda. ME e WR Comunicação Ltda. Me (Jornal
Capixaba), notificando-os para que promovessem o pagamento no prazo de 30 dias, hipótese que após comprovada perante esta Corte poderia convolar o julgamento de
suas contas em regular com ressalvas, em face da recomposição do patrimônio público comprovada, vejamos:
3.2 Por rejeitar parcialmente as alegações de defesa do
senhor José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Municipal em 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
individual no valor de 32.836,411 VRTE referente ao item
3.14 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017, e solidariamente no valor de 75.963,49 VRTE na forma da tabela abaixo, referente aos itens 3.5; 3.6 e 3.16 da Instrução
Técnica Conclusiva 1601/2017;
RESPONSÁVEIS
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira
Raposo de Aguiar
Manoel Alves Ferreira –
ME

ITEM
3.5

VALOR R$
3.190,00

VRTE
1.412,9

José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira
Raposo de Aguiar Jornal
Hora Aghá Ltda. – ME
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira
Raposo de Aguiar WR
Comunicação Ltda. – ME
(Jornal o Capixaba)
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira
Raposo
de
Aguiar
Nova Fase Serviços em
Comunicação
José Raimundo Dantas Lília
Maria Santos Venturini
Pública Administração e
Planejamento Ltda. ME
José Raimundo Dantas
Instituto
de
Apoio
e
Desenvolvimento
Intersetorial – IADI

3.5

3.770,00

1.668,95

3.5

2.760,00

1.221,83

3.5

2.600,00

1.151,00

3.6 45.450,00 20.120,41

3.16 19.000,00

8.411,17

3.5 Por acolher as alegações de defesa da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari), referente
ao item 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.6 Por rejeitar as alegações de defesa do Sr. Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar – Fiscal dos Contratos, no
exercício de 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
de 5.453,97 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME, Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), na
forma da tabela acima), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;

3.3 Por rejeitar as alegações de defesa da sra. Lília Maria
Santos Venturini – Subdiretora da CMG no exercício de
2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao
erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87,
§ 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que,
em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
recolha a importância devida no valor de 20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Pública Administração e Planejamento Ltda. ME), referente ao
item 3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017 respectivamente;

3.7 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página), em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e,
tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC
621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.412,19 VRTE (em
solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;

3.4 Por acolher as alegações de defesa do Sr. Sóter Fernandes Lyra – Fiscal do Contrato, referente ao item 3.4 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;

3.8 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, em razão do cometimento de
injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausên-
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cia de elementos que indiquem a existência de má-fé, de
acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e o art. 157, §3º
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.668,95 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.9 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa WR
Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo
em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12
e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.221,83 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução
Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.10 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo
em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12
e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.151,00 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução
Técnica Conclusiva 1601/2017;

3.11 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado
dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com
os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de
20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas e Lília Maria Santos Venturini), referente ao item
3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.12 Por rejeitar as alegações de defesa do Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Instersetorial – IADI - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
de 8.411,17 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas), referente ao item 3.16 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.13 Por alertar os responsáveis de que, nos termos do
art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o
processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável, desde que o pagamento seja devidamente comprovado junto
a esta Egrégia Corte de Contas.
Findo o prazo, os responsáveis não apresentaram junto
a esta Corte de Contas a comprovação do referido pagawww.tce.es.gov.br

mento, conforme Despacho 36919/2018-7 proferido pelo
Núcleo de Controle de Documentos – NDC.
Instado a se manifestar o Ministério Público de Contas,
por meio do Parecer 3997/2018-9, de lavra do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva, pugna pela irregularidade das contas, com imputação de débito e multa aos responsáveis, bem como pela expedição da recomendação
exposta na ITC 1601/2017-9.
É relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Prefacialmente, quadra registrar que o mérito do presente recurso já foi apreciado pelo Plenário desta Corte de
Contas, Decisão TC 555/2018-9, que dentre outras medidas, rejeitou as alegações de defesa e reconheceu a boa-fé dos responsáveis os Srs. José Raimundo Dantas, Paulo Vinicius Moreira Raposo de Aguiar, Lilia Maria Santos
Venturini, e das pessoas jurídicas, Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI, Jornal Hora Aghá Ltda. ME, Manoel Alves Ferreira – ME, Nova Fase Serviços
em Comunicação, Pública Administração e Planejamento
Ltda. ME e WR Comunicação Ltda. Me (Jornal Capixaba),
notificando-os para que promovessem o pagamento no
prazo de 30 dias, hipótese que após comprovada perante
esta Corte poderia convolar o julgamento de suas contas
em regular com ressalvas, em face da recomposição do
patrimônio público comprovada, cujo teor transcreve-se:
DECISÃO 000555/2018-9
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE GUARAPARI – EXERCÍCIO 2012 – APLICAÇÃO DO ART.
157 DA LC 261/2013 - PRAZO 30 DIAS PARA RECOLHIMENTO DAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR SEBASTIÃO CARSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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LOS RANNA DE MACEDO

no Balanço Financeiro (Anexo 13).

1 RELATÓRIO

2. APURAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
e da Fiscalização Ordinária da Câmara Municipal de Guarapari, relativos ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Senhor José Raimundo Dantas – Presidente.

Com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos contábeis e financeiros, examinou-se aqueles relativos a limites de gastos com pessoal e gastos totais do
Poder Legislativo, tendo por base informações e documentações apresentadas pelo jurisdicionado, como parte
integrante da Prestação de Contas Anual - PCA.

A Prestação de Contas da Câmara Municipal de Guarapari relativa ao exercício de 2012 foi encaminhada a este Tribunal em 27 de março de 2013, conforme Ofício CMG-GPO nº 002/2013, dentro, portanto, do prazo regimental.
A área técnica elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
6/2013 onde concluiu pela regularidade com ressalvas
dos demonstrativos contábeis e pelo cumprimento dos
limites constitucionais e legais, nos seguintes termos:
“[...]
Neste exercício houve superávit financeiro de R$
84.742,72, entretanto face ao reconhecimento da divida
fundado com o INSS houve decréscimo patrimonial de R$
894.371,05.
1.6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(ANEXO 15)
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciou
as alterações patrimoniais resultantes e independentes
da execução orçamentária demonstrando o resultado patrimonial do exercício, conforme disposições do Anexo 15
da Lei nº 4.320/64.
1.7. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO
17)
A movimentação apresentada em inscrição e baixa de Dívida Flutuante (Anexo 17), confere com os valores totais
das Despesas e Receitas Extra-Orçamentárias constantes

2.1 GESTÃO FISCAL - LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL
Base Legal: arts. 19, 20 e 22 da Lei Complementar 101/00.
2.1.1. Receita Corrente Líquida - RCL
Dos levantamentos efetuados, constatou-se que o município em análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL para o exercício, o montante de R$
216.337.316,34. De posse da RCL foram feitas as averiguações a respeito do quantum despendido pelo Poder
Legislativo para gastos com Pessoal e Encargos, conforme
a seguir.
2.1.2. Poder Legislativo
A despesa total efetuada pelo Poder Legislativo Municipal, a título de gasto com pessoal e encargos sociais, totalizou, no exercício, R$ 5.262.585,55, correspondentes
a 2,43% pontos percentuais da Receita Corrente Líquida,
cumprindo, desta forma, os limites máximo e prudencial
impostos pelos art. 20, inc. III, alínea “a” e 22, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 101/2000.

sídio dos vereadores no exercício de 2011 totalizando R$
700.947,66 que, comparados com o limite constitucionalmente estabelecido, demonstraram o cumprimento ao
regramento supracitado.
2.1.3.2 Gastos Individuais com Subsídios de Vereadores:
Pagamento de subsídio em desacordo com a CF/88.
Base Legal: art. 29, inciso VI; art. 39, §4º da CRF/88.
O Legislativo Municipal de Guarapari efetuou pagamentos de subsídios aos Edis em desacordo com a legislação
constitucional. Conforme planilha anexa, o Presidente da
Câmara Municipal recebeu subsídio diferenciado estabelecido no art. 2º da lei local nº 2413/2004, alterada pela
lei local nº 2601/2006, que prevê subsídio de R$ 5.400,00
para o Presidente. A mesma lei primitiva estabelece R$
3.600,00, para os demais conforme art. 1º.
Todavia, em 2010, em diante, com a introdução da lei local nº 3098, os Edis passaram a receber verbas indenizatórias fixas, na dicção do art. 2º, de R$ 700 a titulo alimentação, R$ 600,00 a titulo de combustível, e uma verba indenizatória variável de R$ 400,00 a título de despesas com saúde.
As indenizações de alimentação e combustível não precisam de prestação de contas, conforme art. 2º, § 2º. Já a
verba indenizatória de despesas com saúde, necessita de
prestação de contas, prevista no art. 2º, § 3º.
[...]

Base Legal: art. 29, inciso VII da CRF/88.

Entretanto esta matéria está sendo tratada com mais amplitude no Processo TC 5814/2013, no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 03/2014, as fls. 12/19, em anexo,
motivo este que não citaremos o responsável.

A Câmara Municipal sub examine realizou gastos com sub-

2.1.3.3. Gastos com a Folha de Pagamento

GASTOS DO PODER LEGISLATIVO
2.1.3.1. Gasto Total com Subsídios de Vereadores
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Base Legal: art. 29 –A, § 1º, da CRF/88 (redação dada pela EC 25/2000).
Do exame dos números demonstrados pela Câmara em
sua PCA para o exercício, constatamos que a despesa com
folha de pagamento, incluídos os subsídios dos vereadores, totalizou R$ 4.526.110,44 que, ao ser confrontada
com o limite determinado constitucionalmente, resultou
em cumprimento ao ditame da CRF.
2.2. Gasto Total do Poder Legislativo
Base Legal: Art. 29-A, III; §2º, III e §2º, I da CF/88.
Em observância às disposições contidas no regramento
constitucional retrocitado, realizamos o cálculo concernente ao limite máximo permitido de gasto para o Poder Legislativo do município em comento, totalizou R$
6.829.139,18. O valor total do gasto esteve abaixo do limite constitucional fixado para a referida despesa.
2.3 – FINAL DE MANDATO
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/00
Quanto às despesas inscritas em Restos a Pagar no final
de mandato, foi apurado R$ 55,87 e saldo financeiro de
R$ 84.798,59. Conclui-se que foram cumpridos os limites
legal estabelecidos na Lei 101/00.
3. CONCLUSÃO
Examinada a Prestação de Contas da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, referente ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade do Sr. JOSÉ RAIMUNDO DANTAS, Presidente, formalizada conforme disposições do art. 127, da
Resolução TC 182/02, a mesma se encontra nos limites
da legislação aplicada, conforme demonstrativos encaminhados nesta PCA, exceto o item 2.1.3.2 Gastos Individuais com Subsídios de Vereadores: Pagamento de subsí-

dio em desacordo com a CF/88, entretanto dado ao principio da não incidência do Ibis in idem sugerimos o julgamento das contas pela aprovação com ressalva, conforme art. 84, II da LC 621/2012.

Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
da CMG). Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor da CMG) e
José Raimundo Dantas (Presidente da CMG).

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2014. [...]”

Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993

Foi realizada fiscalização ordinária na Câmara de Guarapari, referente ao exercício em análise, de onde se fez
juntar o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 03/2014
constante do processo TC 5814/2013 apenso, onde registrou-se diversas supostas irregularidades.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
39/2014 (fls. 158-230) sugerindo a citação dos responsáveis quanto aos seguintes itens:
2.1- PAGAMENTO IRREGULAR DE SUBSÍDIO
Base legal: Artigo 48, caput, da Lei Orgânica Municipal; §
4.º do Artigo 39 da CF/88 c/c § 3.º do Artigo 38 da Constituição do Estado do Espírito Santo/89.
Responsável: José Raimundo Dantas
2.2 PAGAMENTO IRREGULAR DE VERBAS INDENIZATÓRIAS
Base legal: Princípio da Finalidade e do Interesse Público,
insculpido no caput do Artigo 32, e Artigo 70, Parágrafo
Único, da CE/89; Artigo 37, caput, da CF/88.
Responsável: José Raimundo Dantas
2.3 – INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E
DA RAZOABILIDADE
Base legal: Princípio da Eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal); Princípio da Razoabilidade (art. 32,
caput, da Constituição Estadual).
Referência: Contrato 05/2012 e seu Termo aditivo 01/2012
(Processo 77/2012); Contrato 11/2012 e 12/2012.
www.tce.es.gov.br

2.4 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA

Responsáveis: Sóter Fernandes Lyra, Lília Maria Santos
Venturini, Marco Antônio Nader Borges
José Raimundo Dantas e Fundação Educativa e Cultural de
Guarapari – TV Guarapari
2.5 - LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA.
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; artigos 66
e 67 da Lei 8.666/1993; princípios da eficiência e da economicidade, previstos no artigo 37, caput, e 70,caput, respectivamente, ambos da Constituição Federal.
Responsáveis: Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar,
Carlos Ailton Reis Sabadini, José Raimundo Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME; Jornal Hora Aghá Ltda. – ME; WR
Comunicação Ltda. – ME (Jornal O Capixaba), Nova Fase
Serviços em Comunicações Ltda. (O Jornal).
2.6 - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
Base legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012)
Responsáveis: Pública Administração e Planejamento Ltda. ME (Empresa Contratada), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil), José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal).
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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2.7 – TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE-FIM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Base legal: Princípios da Legalidade, Impessoalidade e do
Concurso Público, artigo 37, caput e II da Constituição da
República de 1988; princípios da Finalidade, Interesse Público e da Eficiência, artigo 32, caput da Constituição Estadual de 1989; e princípios da Motivação Suficiente e da
Razoabilidade, artigo 45, § 2º da Carta estadual.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012); Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011); Contrato 03/2012
(Processo 2696/2011)
Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini, Rita de Cássia
Buback, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas
2.8 - AUSÊNCIA DE CLAREZA E DE DETALHAMENTO NA
DESCRIÇÃO DO OBJETO
Base legal - Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa,
presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; artigos 7º, §
4º, 14, 40, inciso I e 55, todos da Lei 8.666/93; e Súmula 177 do TCU.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis: Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia de
Souza Francisco, Guilherme Flaminio da Maia Targueta,
Kelen Pompermayer Capistrano Martins, Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar, Ruth Ramalhete Ferreira, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas
2.9 - COTAÇÃO DE PREÇO INEFICIENTE

Base legal - Princípios da eficiência e da economicidade,
previstos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da Constituição Federal; princípio da proposta mais
vantajosa, presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; e artigo 43, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini, Rita de Cássia
Buback, Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia de Souza
Francisco, Guilherme Flaminio da Maia Targueta, Kelen
Pompermayer Capistrano Martins, Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, Ruth Ramalhete Ferreira, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas
2.10 - UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO, SEM A DEVIDA INCLUSÃO NO COMPUTO DA DESPESA COM PESSOAL.
Base legal: art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal
Referência: Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011), Contrato 03/2012 (Processo 2696/2011) e Contrato 13/2012,
(Processo 0366/2012).

Referência: Convite 02/2012 (Processo 2696/2011)
Responsabilidade: Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia
de Souza Francisco, Guilherme Flaminio da Maia Targueta, Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da
Comissão Permanente de Licitação)., Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL), Ruth Ramalhete
Ferreira (Membro da CPL)., Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG), José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal).
2.12 - QUANTITATIVO EXCESSIVO DE SERVIDORES COMISSIONADOS:
Base legal: artigo 37, caput, II e V, da CF/88 e artigo 32,
caput, II e V e 45, § 2º, da Constituição Estadual do ES.
Responsável: José Raimundo Dantas
2.13 - INVESTIDURA IRREGULAR DA CPL
Base legal: Artigo 51, § 4.º da Lei 8.666/93.
Responsável: José Raimundo Dantas
2.14 - RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO
Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26 de
novembro de 2001.
Responsável: José Raimundo Dantas

Responsáveis: Carlos Eurico Pereira dos Santos – Contador da Câmara Municipal de Guarapari

2.15 – INCLUSÃO DE CLÁUSULAS QUE FRUSTRARAM O
CARATER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO

2.11 - HABILITAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA DE RAMO
NÃO PERTINENTE AO DO OBJETO LICITADO COM INOBSERVÂNCIA AO NUMERO MÍNIMO LEGAL DE CONVIDADOS.

Base legal: Arts. 37, XXI da Constituição Federal, art. 3º, §
1º, I, e art. 30 da Lei 8.666/93.

Base legal: Artigo 22, § 3º, art. 28, III, art. 40, VI e art. 41,
caput, todos da Lei 8.666/93; Súmula 248 do TCU; e cláusulas 5.1 e 6.1.1 da Carta Convite nº 002/2012.

Responsável: José Raimundo Dantas, Marco Antônio Pereira Martins, Thiago Pimenta Moreira

www.tce.es.gov.br

Referência: Pregão Presencial 02/2012 (Contrato 16/2012
e Termo aditivo 01/2012, Processo 326/2012)
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CENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO SEM A DEVIDA EXPOSIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS QUE O MOTIVARAM.
Base legal: Artigo 65, caput, e inciso II, alínea “d”, da Lei
8.666/1993.
Referência: Contrato 014/2012 (Processo 1.791/2011)
Responsáveis: José Raimundo Dantas, Instituto de Apoio
e Desenvolvimento Instersetorial
Por meio das Decisões Monocráticas Preliminares
112/2014 e 1029/2014, determinou-se a citação dos responsáveis.
Apresentadas as justificativas, foram os autos encaminhados à 6ª Secretaria de Controle Externo, que por meio da
Instrução Contábil Conclusiva ICC 111/2015 opinou pela
irregularidade das contas apresentadas, mantidas as irregularidades referentes à: “Gastos Individuais com Subsídios de Vereadores” e “Pagamento irregular de verbas
indenizatórias” (itens 2.1 e 2.2 da ITI 39/2014), sugerindo ressarcimento.
Registra-se que as empresas: Pública Administração e Planejamento Ltda., W.R. Comunicações Ltda. ME e Manoel
Alves Ferreira ME não apresentaram justificativas, tendo
sido decretada suas revelias por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 872/2015 (fls. 727/729).
Em seguida, na forma regimental, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1601/2017.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
2240/2017, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se de acordo
com o posicionamento da área técnica.

Houve sustentação oral realizada (notas taquigráficas de
ﬂs. 909-912) na 25º sessão ordinária do Plenário realizada no dia 01 de agosto de 2017, pelos advogados Dr. Munir Abud de Oliveira, representando a senhora Ruth Ramalhete Ferreira e Dr. Gilberto Passos, representando a
Fundação Educativa Cultural de Guarapari. Deferida a juntada de notas taquigráficas e retorno dos autos ao gabinete do relator.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC
analisou a defesa apresentada nesta Corte em sustentação oral e emitiu a Manifestação Técnica 1171/2017, acolhendo a defesa das senhoras Ruth Ramalhete Ferreira,
Claudicéia de Souza Francisco, Kelen Pompermayer Capistrano Martins e do senhor Guilherme Flaminio da Maia
Targueta e afastando suas responsabilidades quanto a irregularidade descrita no item 3.8 da ITC 1601/2017 (Ausência de Clareza e de Detalhamento na Descrição do Objeto), propondo o julgamento pela regularidade de suas
contas, contudo, mantém a irregularidade para os demais
itens.
Segue Parecer 4399/2017 do Ministério Público de contas, da lavra do procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, que “anui à proposta contida na Manifestação Técnica 01171/2017-1”.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Relativamente à preliminar de ilegitimidade passiva dos
Diretores Gerais da Câmara de Guarapari, senhores Marco Antônio Nader Borges e Carlos Ailton Reis Sabadini,
para “efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.” (Irregularidades 2.4
e 2.5 da ITI 39/2014), ratifico o posicionamento da Área
www.tce.es.gov.br

Técnica e do Ministério Público Especial de Contas pelo
reconhecimento desta e para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017, modificada pela Manifestação Técnica 1171/2017 abaixo transcritas:
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017:
“2.1 – Ilegitimidade Passiva do Diretor Geral da Câmara de Guarapari para “efetuar pagamentos referentes à
prestação de serviços não autorizados em contrato.” (Irregularidades 2.4 e 2.5 da ITI 39/2014)
Alegações do defendente
O defendente Marco Antônio Nader Borges, Diretor – geral da CMG, questiona a conduta a ele imputada na irregularidade 2.4 da ITI 39/2014, qual seja, a de “efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato”.
Em sua defesa, afirma que não era de sua competência a
fiscalização do contrato, bem como a liquidação da despesa, que seria de responsabilidade da Subdiretora da Câmara Municipal de Guarapari, e tão pouco o pagamento,
cuja atribuição legal seria do Presidente da Câmara.
Em suas razões, cita o Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarapari que dispõe sobre as atribuições do
Presidente da Câmara Municipal:
“Art. 17 – Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, notadamente as previstas pela Lei Orgânica dos Municípios, compete:
(...)
XVI. Superintender os serviços administrativos, autorizar,
nos limites do orçamento e, observadas as formalidades
legais, as despesas e requisitar do Executivo as transferênSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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cias dos valores das quotas de duodécimos;”
Segundo o defendente, “superintender significa ser responsável, dirigir, governar, restando clara sua competência exclusiva para autorizar/efetuar pagamentos, não havendo qualquer alteração legal que delibere tal poder a
outro.” e que por isso, a competência legal para efetuar
pagamentos na Câmara Municipal de Guarapari pertencem a seu Presidente.
Neste ínterim, afirma que a conduta imputada ao Diretor
geral na ITI quanto à irregularidade 2.4 é nula. Vejamos:
“Conforme previsão expressa do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Guarapari, o Presidente da Câmara é seu ordenador de despesa, tornando-se a conduta
imputada ao Diretor Geral – Marco Antônio Nader Borges, NULA, uma vez que a competência para efetuar pagamento é exclusiva do Presidente da Câmara.
Conclui-se que; o fiscal do contrato atesta a nota, a subdiretora solicita autorização/liquida e o Presidente da Câmara ordena a despesa.
A conduta de efetuar pagamento, apontada ao Sr. Marco
Antônio Nader Borges, é nula, ficando comprovado que o
mesmo não detém competência para efetuar pagamento.”
Por todo o exposto, então, requereu o reconhecimento de
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente relação processual.
Da análise:
Cumpre-nos analisar quanto os argumentos trazidos pelo Senhor Marco Antônio Nader Borges no que tange a
sua ilegitimidade para figurar no rol de responsáveis da irregularidade 2.4 da ITI 39/2014 que trata de “Liquidação
Irregular de despesa”, onde foi imputada ao Defendente

a seguinte conduta/nexo – “Efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato”.
Considerando que a legitimidade da parte consiste em
condição da ação, permitindo que o mérito de determinada demanda seja examinado pelo julgador, por consequência, as condições da ação constituem-se em questões prévias, que devem, logicamente, ser apreciadas antes do mérito. Destarte, passamos a análise prévia antes
de adentrar no mérito da citada irregularidade.
Ao analisarmos a conduta/nexo descrita na ITI, observamos que ao responsável Marco Antônio Nader Borges é
imputada a seguinte conduta:
“Identificação – Marco Antônio Nader Borges (Diretor-geral da CMG).
Conduta/Nexo – Efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.”
Ocorre que, de acordo com as definições das atribuições das áreas que compõe a estrutura organizacional
da Câmara de Guarapari, previstas na Lei Municipal n°
2.560/2005, são as seguintes as atribuições da Diretoria
Geral:
Cotejando, então, sua conduta com o âmbito de suas atribuições, verifica-se sua ilegitimidade passiva no presente
processo, isto porque, a conduta que lhe foi imputada de
“efetuar pagamento” é, segundo a Lei Orgânica do Município de Guarapari, de competência do Presidente da Câmara de Guarapari. Vejamos.
“Das Atribuições do Presidente
Art. 45 – Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da Câmara:
(...)
www.tce.es.gov.br

VIII – autorizar as despesas da Câmara;”
Neste ínterim, observamos que ao senhor Carlos Ailton
Reis Sabadini, também Diretor Geral da CMG, é imputada igual conduta na irregularidade 2.5 da ITI 39/2014. Vejamos:
“3.5 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA EM INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA. (Item 2.5 da ITI)
Identificação – Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor Geral
da CMG)
Conduta/Nexo – Solicitar e efetuar pagamentos referentes a serviços não contratados.”
Em que pese à matéria tratada nesta preliminar não ter sido aventada em sua defesa, por razões de equidade, por
tratar-se da mesma conduta imputada ao Diretor Geral
anterior, estendemos a este, pelos mesmos argumentos
já narrados, a análise preliminar tratada neste item.
Portanto, tendo em vista ser o Presidente da Câmara, na
qualidade de ordenador de despesa o detentor de competência para efetuar os pagamentos naquela CMG, sugere-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do senhor Marco Antônio Nader Borges na irregularidade disposta no item 2.4 da ITI 39/2014 (3.4 desta ITC), e do
senhor Carlos Ailton Reis Sabadini na irregularidade disposta no item 2.5 da ITI 39/2014 (3.5 desta ITC) extinguindo-se quanto a estes o processo sem resolução de
mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC, c/c art. 70, da LC
621/2012.”
Quanto aos outros itens analisados na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1601/2017, corroboro o posicionamento
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ali exarada na Instrução abaixo transcrita:
3 Análise dos indícios de irregularidades descritos na Instrução Técnica Inicial ITI 39/2014
3.1 - PAGAMENTO IRREGULAR DE SUBSÍDIO (item 2.1 da
ITI)
Base Legal: Artigo 48, caput, da Lei Orgânica Municipal; §
4.º do Artigo 39 da CF/88 c/c § 3.º do Artigo 38 da Constituição do Estado do Espírito Santo/89.
Responsável: Identificação: José Raimundo Dantas (Presidente da CMG).
Conduta: Autorizar o pagamento e receber indevidamente subsídio em desacordo com a CF/88 e com a LOM
DA ITI
Ao analisar a presente irregularidade, a equipe de auditoria constatou que desde o exercício de 2010, o Presidente
da Câmara Municipal de Guarapari, estaria recebendo pagamento irregular de subsídio, em afronta ao art. 39, § 4º,
art. 29, VI da Constituição Federal; art. 38, § 3º da Constituição do Estado do Espírito Santo; art. 48, “caput” da Lei
Orgânica Municipal.
Na elaboração da ITI, o entendimento foi mantido sob a
seguinte argumentação:
“Isto porque, com a ausência de lei fixadora dos subsídios para a Legislatura de 2009/2012, o Poder Legislativo municipal teria adotado o estabelecido para a legislatura 2005/2008 pela Lei 2.413/2004, em R$ 3.600,00 (três
mil e seiscentos reais). Além dos subsídios, esse normativo previa no art. 2.º, uma verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal, no percentual de 50% do valor referente ao subsídio do vereador (R$ 1.800,00, no caso presente), que vem sendo pago.

O pagamento dessa verba indenizatória infringe a regra
da fixação dos subsídios em parcela única, contida no art.
39, § 4.º, da Carta Magna, e art. 38, § 3.º da Constituição
do Estado do Espírito Santo. Visando legitimar tal pagamento, no decorrer da mesma legislatura, promulgou-se
a Lei 2.601, de 14 de julho de 2006, fixando, em seu art.
2º, o subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal,
em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Entretanto, mais uma vez foi afrontado o ordenamento jurídico, visto a vedação da fixação do subsídio no decorrer da
mesma legislatura, estabelecidos no art. 29, VI da Constituição Federal e art. 48 da Lei Orgânica Municipal.”
Posto isto, conclui a ITI, que foram pagos indevidamente ao Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, no
exercício de 2012, o total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil
e seiscentos reais), correspondentes a 9.562,17 (nove mil,
quinhentos e sessenta e dois vírgula dezessete) VRTE, que
seriam passíveis de ressarcimento.
JUSTIFICATIVAS
O defendente, Sr. José Raimundo Dantas, apresenta suas
justificativas no que tange a esta irregularidade, aduzindo
em suas razões que este específico caso concreto já teria
sido objeto de julgamento por parte desta Corte de Contas, quando do julgamento do processo TC- 1043/2006
(Acórdão TC- 715/2007), onde o ora Responsável tivera
suas contas julgadas regulares.
Requer, por esta razão, a desconsideração desta irregularidade por tratar-se de coisa julgada, o que impediria que
a mesma questão fosse novamente levada a julgamento.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto ao pagamento irregular de
subsídio ao Presidente da Câmara de Guarapari, que tewww.tce.es.gov.br

ria sido fundamentado na Lei municipal Lei 2.601/2006.
Em sua defesa, o Responsável aduz em síntese que
tal matéria já teria sido objeto de análise por esta Corte de Contas, resultando no Acórdão TC- 715/2007 (TC1043/2006), em que os pagamentos teriam sido considerados regulares. Vejamos.
“Por maioria, acolhendo o voto vencedor do Conselheiro
Enivaldo Euzébio dos Anjos, julgar regular o pagamento
de subsídios ao Presidente da Câmara.”
Ao analisar os argumentos elencados na ITI e pelo defendente, verificamos que esta matéria já foi objeto de discussão plenária deste Tribunal quando, através da IN nº
26/2010, passou-se ao novo entendimento que o pagamento ora em análise, poderia ocorrer sob a forma de
subsídio diferenciado e deveria ser em parcela única limitado ao teto constitucional.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 026, DE 20 DE MAIO DE
2010
Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Vereadores e dá
outras providências.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no âmbito de sua competência legal, RESOLVE:
(...)
Art. 3º. Para o Presidente de Câmara Municipal poderá
ser fixado subsídio diferenciado, em razão do exercício
das funções representativa e administrativa, observados,
contudo, os limites constitucionais e legais. (grifo nosso)
Neste mesmo sentido, outras decisões deste TCEES já foram proferidas, como no Acórdão TC-960/2016, processo
TC- 02739/2014-1 e na Decisão da 2° Câmara 3506/2016,
processo TC- 02208/2012.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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As decisões majoritariamente dos Tribunais de contas do
país são no sentido de considerar que o gestor da Câmara por possui diversas atribuições administrativas, de ordenança de despesas, bem como pela responsabilização
judicial e administrativa, que não são exigidas dos outros
edis, entendendo-se que a fixação de subsídio em parcela única diferenciada, ou seja, superior a dos demais vereadores, somente é admitida para o Presidente da Câmara
Municipal, isso, desde que respeitados os limites constitucionais, abaixo discriminados:
1. art. 29, VI, b, da CF: os valores fixados para os vereadores deverão observar os percentuais máximos estabelecidos em relação ao subsídio dos deputados estaduais, de
acordo com o número de habitantes do Município – 30%
de 10.000 até 50.000 habitantes;
2. art. 29, VII, da CF: o total das despesas com subsídios
dos vereadores não poderá ultrapassar 5% da receita do
Município;
3. art. 29-A, I, da CF: o total das despesas do Legislativo
observará o limite que incidirá sobre a base de cálculo anteriormente explicitada, ou seja, receita tributária e transferências, e de acordo com a faixa de habitantes do Município – de 8% para Municípios com população de até
100.000 habitantes;
4. art. 29-A, § 1º, da CF: a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento,
incluído o gasto de subsídio de vereadores, aposentadorias, contratação por tempo determinado e despesas com
terceiros em substituição de mão-de-obra, sendo que, na
apuração dos gastos, excluem-se os encargos patronais;
5. art. 37, XI, da CF: a remuneração de servidores e subsídios dos agentes políticos municipais não poderá exceder

o subsídio do prefeito.
Neste ínterim, ressaltamos que, compulsando os autos,
não verificamos qualquer apontamento no sentido de
que o valor considerado pago indevidamente teria ultrapassado o teto constitucional previsto no artigo 29, VI, “b”
da Constituição Federal.
Considerando superada a possibilidade do recebimento
por parte do Presidente da Câmara de subsídio diferenciado em parcela única, nos atemos à questão levantada
pela Equipe de Auditoria que relata que a instituição do
subsídio teria se dado na mesma legislatura. Vejamos:
“no decorrer da mesma legislatura, promulgou-se a Lei
2.601, de 14 de julho de 2006, fixando, em seu art. 2º, o
subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal, em
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Entretanto,
mais uma vez foi afrontado o ordenamento jurídico, visto a vedação da fixação do subsídio no decorrer da mesma legislatura,”
Em análise, verificamos que a Lei municipal 2.601/2006
que instituiu o subsídio diferenciado, fora promulgada em
14 de julho de 2006, portanto, não há óbice que seja utilizada na legislatura 2009/2012 ora em análise, motivo pelo qual, não identificamos a irregularidade apontada.
Portanto, considerando que cabe a cada Poder Legislativo
municipal disciplinar a sistemática de remuneração dos
seus membros e que a fixação de contraprestação pecuniária diferenciada por subsídio, já fora considerada regular, inclusive havendo Instrução Normativa sobre a matéria publicada por este TCEES, e ainda, que a instituição do
subsídio diferenciado não ocorreu na mesma legislatura,
e não houve infração aos limites de teto constitucionais,
opina-se pelo afastamento da irregularidade.
www.tce.es.gov.br

3.2 - PAGAMENTO IRREGULAR DE VERBAS INDENIZATÓRIAS (Item 2.2 da ITI)
Base legal: Princípio da Finalidade e do Interesse Público,
esculpido no caput do Artigo 32, e Artigo 70, Parágrafo
Único, da CE/89; Artigo 37, caput, da CF/88.
Responsável: Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da CMG).
Conduta/Nexo – Autorizar o pagamento e receber indevidamente verbas indenizatórias, descumprindo a CF/88
e a LOM.
DA ITI
Segundo o disposto na ITI e no Relatório de Auditoria, no
decurso do exercício de 2012, fora efetuado o pagamento irregular de verbas aos vereadores, diretor geral e procurador geral da Câmara municipal de Guarapari, com fulcro na lei municipal 3.098, de 09 de abril de 2010, que
instituiu verbas indenizatórias do exercício parlamentar,
que seriam destinadas exclusivamente ao ressarcimento
das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar.
Neste ínterim, a equipe de auditoria constatou, que, em
que pese o texto da referida Lei referir-se a verbas indenizatórias do exercício parlamentar, observou-se que, o procurador geral e o diretor geral, também teriam recebido
pagamentos referentes ao auxílio alimentação/refeição,
despesa com combustível/lubrificantes e saúde.
Acrescenta a ITI ainda que a lei municipal n° n.º
3.098/2010, é passível de controle de constitucionalidade
incidental por esta Corte de Contas:
“Os agentes políticos eletivos exercem mandato, cujo
tempo é determinado pela Constituição, seu vínculo com
o Estado é transitório, não são estruturados em carreiras,
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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não obedecem qualquer hierarquia, etc...
Assim, a lei municipal n.º 3.098, de 9 de abril de 2010,
ao estabelecer direitos sociais ao agente político eletivo
municipal conflita com os ditames da Constituição Federal e Constituição Estadual que não os concederam, portanto, passível que esta Corte de Contas, incidentalmente,
no caso em questão conheça a sua inconstitucionalidade,
afastando sua aplicação.”
Por fim, questiona-se na ITI, quanto ao interesse público
envolvido para justificar o ressarcimento de despesas de
caráter exclusivamente pessoal:
“Também questiona-se o interesse público envolvido para justificar o ressarcimento de despesas de caráter exclusivamente pessoal, como gastos com saúde e alimentação. Em relação aos combustíveis e lubrificantes, considera-se que seria possível, com a devida prestação de contas e através da realização de licitação para o atendimento às necessidades da Casa. Dessa forma, tal despesa estaria mais afinada ao atendimento do interesse público.”
Por fim, são demonstrados, com base nas fichas financeiras dos vereadores, do procurador geral e do diretor geral,
referente ao exercício de 2012, os valores supostamente
passíveis de ressarcimento ao erário.
Vereador
Anselmo Pompermayer Bigossi
Arlindo Piumbini
Domingos Maciel dos Santos
Joaquim Capistrano de Souza
Jorge Figueiredo Gonçalves
Jose Benigno Maioli
Jose Raimundo Dantas
Luiz Cesar Rosa Simões
Sergio Ramos Machado
Sergio Ribeiro Passos

Verba
Indenizatória
20.400,00
20.400,00
17.991,36
20.279,46
19.100,00
16.611,64
20.400,00
16.744,00
17.898,18
18.794,97

Thiago Paterlini Monjardim
TOTAL

17.965,39
206.585,50

Fonte: fichas financeiras do Presidente e dos vereadores
da CMG.
No que tange aos Diretores e procuradores que receberam os montantes pagos a título de verba indenizatória,
foram apurados pela equipe de auditoria os seguintes valores durante o exercício de 2012:
Servidor
Cargo
Marco Antônio Nader Bor- Diretor-Geral
ges
Carlos Ailton Reis Sabadini Diretor-Geral
Guilherme Flaminio da Procurador-Geral
Maia Targueta
TOTAL

Valor (R$)
2.193,94
5.506,06
7.700,00
15.400,00

Fonte: fichas financeiras dos servidores.
Conclui a ITI 39/2014:
“Isso posto, entende-se como cabível o ressarcimento ao
erário dos valores recebidos pelo exercício de mandato
parlamentar pelos vereadores e diretor- geral e procurador-geral, no total de R$ 221.986,10 (duzentos e vinte e
um mil, novecentos e oitenta e seis reais e dez centavos),
correspondentes a 98.271,76 (noventa e oito mil, duzentos e setenta e seis) VRTEs.”

jurídica que envolve o caso concreto entendeu que verbas
indenizatórias percebidas pelos Edis de Guarapari são plenamente jurídicas e adequadas.”
Assim, não só peticionaram no processo n° 021.09.0098712 pedido do seu arquivamento, como também, firmaram
um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a Câmara de Vereadores de Guarapari, confirmando ser plenamente constitucional, legal e jurídica as mencionadas
verbas indenizatórias.”
Alega ainda, em síntese, que os auditores “confundem”
verba indenizatória com remuneração. Vejamos:
“Como visto, essa argumentação da auditoria que confunde “verba indenizatória” com “remuneração” – ou com
meio de “aumento de remuneração – é descabida juridicamente e, em face disso, deve ser afastada da análise
do mérito e, consequentemente, deve ser desconsiderada até como fundamento para a hipótese de admissão da
presente suposta irregularidade.”
Por fim, destaca que se pautou na mesma linha que a Administração Pública dos demais Entes Federados e que
não inovou na modalidade, face a isso, alega que agiu
com boa-fé e requer a desconsideração da presente irregularidade.

JUSTIFICATIVAS

ANÁLISE

Aduz o defendente José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), em suas razões que:

Em face da irregularidade apontada pela equipe de auditoria relativa à concessão irregular de verbas indenizatórias aos vereadores da Câmara de Guarapari, bem como
dispensa de prestação de contas das mesmas, foi suscitado incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal
3.098/2010.

“... a Lei Municipal n° 3.098/2010 já foi objeto de análise da Procuradoria Geral de Justiça e do Ministério Público em Guarapari. Inclusive, em um primeiro momento, o
Parquet impetrou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade perante as ditas Verbas Indenizatórias (Ação Judicial
n 021.09.009871-2), mas diante da adequada intelecção
www.tce.es.gov.br

Isto porque, o artigo 2º da Lei nº 3.098/2010 instituiu o
pagamento de verbas indenizatórias (auxílio alimentaSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ção/refeição, despesas com combustíveis e lubrificantes e despesa com saúde), destinadas ao ressarcimento
de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e no § 2º do mesmo artigo foi dispensada a prestação de contas das verbas relativas aos auxílios alimentação e combustível. Vejamos:

1033/2016:

Art. 2º Compreendem como verbas indenizatórias do
exercício parlamentar:
I - Auxílio alimentação/refeição, no valor mensal de R$
700,00 (setecentos Reais);

Destarte, em razão do disposto no art. 177 da LC 621/2012,
que dispõe que neste caso, a questão prejudicial constitui
prejulgado a todos os demais casos, opinamos pelo afastamento da presente irregularidade.

II - Despesa com combustíveis e lubrificantes, no valor
mensal de R$ 600,00 (seiscentos Reais);

3.3 - INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA
RAZOABILIDADE (Item 2.3 da ITI)

III - Despesa com saúde, no valor máximo de R$ 400,00
(quatrocentos Reais);

Base legal: Princípio da Eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal); Princípio da Razoabilidade (art. 32,
caput, da Constituição Estadual).

[...] § 2° Os valores correspondentes às verbas indenizatórias previstas nos incisos I e II deste artigo não dependerão de prestação de contas e serão creditados, na conta corrente de cada vereador, até o dia 20 (vinte) de cada mês.
§ 3º O valor correspondente à verba indenizatória prevista no inciso III deste artigo depende de prestação de contas e será creditado, na conta corrente de cada vereador,
até o dia 20 (vinte) de cada mês subseqüente ao das contas prestadas e corresponderá, exclusivamente, às despesas individuais efetivamente realizadas, até o limite mensal máximo definido por esta lei ou, se for o caso, pela Resolução editada na conformidade do § 1°.
Ocorre que, esta Corte Contas, quando da análise do processo TC 1785/2011, ao analisar o mesmo incidente de
inconstitucionalidade, entendeu pela rejeição da preliminar de inconstitucionalidade da Lei 3.098/2010, que havia sido suscitada pelo corpo técnico, conforme acórdão

“1. Por maioria, pelo voto de desempate da Presidência,
que acompanhou o relator, rejeitar, pelas razões expendidas no voto do relator, a preliminar de inconstitucionalidade da Lei 3.098/2010 suscitada pelo corpo técnico deste tribunal;”

Referência: Contrato 05/2012 e seu Termo aditivo 01/2012
(Processo 77/2012); Contrato 11/2012 e 12/2012.
Responsáveis:
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
da CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar contratação de emissora televisiva de canal aberto para transmissão das sessões da
CMG, em prejuízo aos Princípios da Eficiência e da Razoabilidade.

da com infringência aos Princípios da Economicidade e da
Razoabilidade.
DA ITI:
Aponta a ITI que, segundo análise do Relatório de Auditoria, a Câmara Municipal de Guarapari, no exercício 2012,
teria gasto R$ R$ 476.026,00 (quatrocentos e setenta e
seis mil, vinte e seis reais), com a veiculação das sessões
legislativas, via radiofusão e transmissão televisiva, através dos contratos 05/2012 e seu termo aditivo 1/2012; n°
11/2012 e 12/2012.
Relata ainda, que por inexigibilidade de licitação, fora celebrado o contrato 05/2012 com a Fundação Educativa e
Cultural de Guarapari (TV Guarapari), no valor total de R$
393.120,00 (trezentos e noventa e três mil e cento e vinte reais), referentes a 7.020 (sete mil e vinte) minutos de
transmissão televisiva, através de canal aberto.
Entretanto, destacam os auditores que, para o mesmo
fim, já existiam os contratos 011 e 012 de 2012 com as
empresas “Rádio Gaeta Ltda.” e “Associação Comunitária
e Cultural da Grande Guarapari” referentes à veiculação
das sessões legislativas via radiodifusão, nos valores de R$
44.730,00 e R$ 20.736,00 respectivamente.
Neste ínterim, aponta a ITI que:

Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).

“Ressalta-se a expressiva quantia de R$ 472.026,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e vinte e seis reais) durante o exercício de 2012, gasto com a publicidade das sessões, evidenciando uma verdadeira superexposição dos
atos praticados pela CMG, entendendo-se pela inobservância aos princípios da razoabilidade e eficiência, frente
as outras demandas mais urgentes e necessárias da população.”

Conduta/Nexo – Autorizar a referida contratação, realiza-

Por fim, aduz que, pelos citados motivos, os preceitos da

Identificação – Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor da
CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar a celebração de termo aditivo
ao referido contrato.
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moralidade e eficiência não foram levados em consideração pelos ordenadores de despesas da Câmara Municipal
de Guarapari.

urgentes.

JUSTIFICATIVAS:

O princípio da eficiência permite, no dizer de Hely Lopes
Meirelles que a atividade administrativa seja exigida com
presteza, perfeição e rendimento funcional. A eficiência
condiciona toda a atividade administrativa do Estado, inclusive a enquadrada como ordem econômica. Para este
autor, podemos falar em “eficiência do Estado”. Temos,
portanto, que a Administração eficiente não deve apenas
escolher meios adequados para promover seus fins, exigindo também o cumprimento satisfatório dos fins atribuídos à Administração.

Os defendentes Lilia Maria Santos Venturini, Carlos Ailton
Reis Sabadini e José Raimundo Dantas apresentam defesa em conjunto. Em síntese, aduzem como defesa que o
princípio da publicidade facilitaria o exercício do controle social e propiciaria transparência aos atos administrativos. Vejamos:
“Considerando tal princípio, a Câmara Municipal de Guarapari realizou contratações para atendimento a este preceito, e a televisão aberta é o veículo de comunicação
com maior penetração nos lares brasileiros, seguindo da
radiodifusão. Para tanto, averiguou-se o alcance dos vários veículos de comunicação disponíveis na região e a extensão da população atingida.”
Relata ainda, que os serviços de transmissão das sessões
foram submetidos a procedimento licitatório, “não havendo que se falar em desrespeito aos princípio da eficiência e razoabilidade.”
ANÁLISE:
Trata-se de análise quanto à violação dos princípios da eficiência e da razoabilidade na contratação de empresa, pela Câmara Municipal de Guarapari, para a veiculação das
sessões legislativas, via radiofusão e transmissão televisiva, alicerçada através dos contratos 05/2012 e seu termo
aditivo 1/2012; n° 11/2012 e 12/2012.
A violação dos princípios teria se caracterizado, segundo a
ITI, em razão de uma superexposição dos atos praticados
pela CMG, entendendo-se pela inobservância aos princípios da razoabilidade e eficiência, frente a demandas mais

No que tange a estes princípios, cumpre-nos tecer algumas breves considerações.

No que tange a razoabilidade temos que esta é vista, por
boa parte da doutrina, como medida da proporcionalidade. “A razoabilidade mede-se pela aplicação do princípio
constitucional da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade significa, em última análise, a busca do
justo equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem alcançados” (Grinover, 2008, p. 16).
“Razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja,
aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, ainda que
os juízos de valor que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa. Ora, o que é totalmente razoável para uns pode não o ser para outros (Carvalho
Filho, 2001, p. 21)”
Neste ínterim, cotejando as definições dos citados princípios segundo a doutrina e a argumentação trazida na ITI
39/2014, não encontramos, após análise minuciosa dos
documentos acostados pela equipe de auditoria, elementos que comprovem que de fato houve infringência aos
princípios da eficiência e razoabilidade, tratando-se a conwww.tce.es.gov.br

tratação, neste caso, de critério de conveniência do administrador.
Isso porque, quanto ao principio da eficiência, não há
questionamento quanto à “presteza, perfeição ou rendimento funcional” na execução contratual, e quanto ao
princípio da razoabilidade, não vislumbramos uma contratação que se situa fora dos limites aceitáveis para uma
contratação de transmissão televisiva.
No que tange a argumentação de que “já existiam os contratos 011 e 012 de 2012 com as empresas “Rádio Gaeta Ltda.” e “Associação Comunitária e Cultural da Grande Guarapari” referentes à veiculação das sessões legislativas via radiodifusão, nos valores de R$ 44.730,00 e R$
20.736,00 respectivamente” e por isso desnecessária a
contratação da “TV Guarapari”, observamos tratar-se de
contratação diversa, haja vista que os objetos dos contratos veiculam meios diversos de comunicação, uma tratando-se de comunicação via rádio e a outra televisiva.
Ante o exposto, por não encontrar nos autos elementos
comprobatórios que comprovem a violação dos princípios da eficiência e da razoabilidade, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
3.4 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA (Item 2.4 da
ITI)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993
Referência: Contrato n. 05/2012 (Processo 77/2012)
Responsáveis
Identificação – Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do contrato).
Conduta/Nexo – Atestar prestação de serviços não autorizados em contrato.
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Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
da CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar autorização de pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.

Destarte, entende-se na ITI que, dos 7.020 minutos contratados pela CMG, apenas 5.326 tiveram sua prestação
comprovada, entendo, portanto, pela configuração de dano ao Erário, entendendo ser passível de devolução na seguinte forma:

nente à contratação por minuto.”
No que tange a alegação de que teriam sido pagos mais
minutos do que o disponibilizado, a defendente aduz que:

JUSTIFICATIVAS

“Não é plausível se cogitar pelo pagamento apenas do
tempo em que efetivamente houve sessão, posto que todo o espaço reservado na grade de transmissão foi efetivamente disponibilizado para a Câmara Municipal de
Guarapari/ES. E mesmo nos momentos em que não houve sessão pelo tempo disponibilizado, no restante do espaço reservado sempre houve transmissão de conteúdo
de interesse público voltado para obtenção do fim contratado.

Conduta/Nexo – Receber pagamentos referentes à prestação de prestação de serviços não autorizados em contrato.

A defendente Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari, apresenta em sua defesa os seguintes argumentos:

(...) houve o devido acompanhamento e fiscalização pela
Câmara Municipal de Guarapari, não havendo, por conseguinte, em que se cogitar em qualquer vício contratual.”

DA ITI

“Diversamente do que constou na ITI 39/2014, o objeto
do contrato 05/2012 não era tão somente as sessões ordinárias a serem transmitidas às terças feiras e sessões solenes referentes ao início dos trabalhos do l° e 2º semestre
e de entrega de títulos de cidadão guarapariense.

Por fim requer seja julgada improcedente a imputação da
irregularidade apontada.

Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)
Conduta/Nexo – Efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada).

Narra a ITI que:
“O contrato n 05/2012, celebrado entre a CMG e a TV
Guarapari, foi pactuado no valor de R$ 56,00 por minuto de transmissão, totalizando R$ 393.120,00 (trezentos e
noventa e três mil e cento e vinte reais), relativos a 7.020
(sete mil e vinte) minutos, pagos em 11 parcelas mensais
iguais e sucessivas no valor de R$35.738,18. Conforme
objeto contratual, estabelecido no item 1.1, as sessões a
serem transmitidas referem-se aquelas ordinárias realizadas às terças-feiras e Sessões Solenes referentes ao início
dos trabalhos legislativos do 1º e 2º semestres e de Entrega de Títulos Cidadão Guarapariense. Analisando-se os
processos de pagamentos constatou-se que em todos os
meses os serviços foram pagos pelo valor integral de R$
35.758,00, em que pese não tenham sido prestados o total de horas/minutos pactuados”

“Desta forma, entende-se passível de devolução o valor
de R$ 94.863,98 (noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), equivalentes
a 41.977,94 VRTE, pagos sem a devida prestação do serviço, em infringência ao disposto nos arts. 62 e 63 da Lei
4.320/64; arts. 66 e 67 da Lei 8.666/93.”

A Auditora subscritora da ITI 39/2014, equivocadamente entendeu ter havido contratação por minuto transmitido por sessão, além de não ter feito a contabilização das
transmissões de reprises das sessões.

Por sua vez, os defendentes, José Raimundo Dantas, Lilia
Maria Santos Venturini e Sóter Fernandes Lyra, apresentam defesa em conjunto, limitando- se em síntese em informar que seguem quanto a esta irregularidade as justificativas já interpostas pela Fundação Educativa e Cultural
de Guarapari. Acrescentando o que se segue:

O contrato firmado entre as partes é cristalino e obriga
a justificante a previamente reservar em sua grade de
transmissão o tempo ajustado para a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Guarapari/ES, fixando, inclusive, o início do horário de disponibilidade.

“Há que se observar ainda que, caso não seja este entendimento desta h. Corte de Contas, o que se admite para
argumentar, como não foi comprovado prejuízo ao erário
e má-fé por parte do Gestor da Câmara Municipal, ainda assim não há razões para manter a presente irregularidade.”

A erronia da ITI 39/2014 decorre claramente do equivocado entendimento sobre uma inexistente contratação por
minuto. No objeto do contrato não há nenhum item ati-

Quanto às Justificativas de Marco Antônio Nader Borges
– Diretor-geral da CMG, este é parte ilegítima para figurar
no polo passivo desta relação processual, conforme item
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2.1 desta ITC, motivo pelo qual não se reproduz o conteúdo de sua defesa quanto ao ponto em exame.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto a irregularidades nos pagamentos durante a execução do contrato 005/2012, firmado entre a CMG e a Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari.
A irregularidade teria se dado em razão do pagamento por minutos de transmissão televisiva não prevista no
contrato. Em defesa, os responsáveis alegam que “no objeto do contrato não há nenhum item atinente à contratação por minuto.”
Após análise do contrato (fls. 309 do Processo TC
5814/2013), é possível verificar que na clausula terceira
consta o seguinte:
CLAUSULA TERCEIRA – Valor e Forma de Pagamento
3.1 – O valor do presente contrato é de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) por minuto, totalizando a quantia de
R$ 393.120,00 (trezentos e noventa e três mil cento e vinte reais), e será pago em 11 (onze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 35.738,18 (trinta e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos;”
No que tange ao objeto do contrato, estabelecido no item
1.1, as sessões a serem transmitidas referem-se aquelas
ordinárias realizadas às terças-feiras e Sessões Solenes referentes ao início dos trabalhos legislativos do 1º e 2º semestres, sessões de Entrega de Títulos Cidadão Guarapariense e reprises das sessões. Vejamos:
Com base na previsão contratual, e, portanto desconsiderando as transmissões que não se referiam ao contratado,
à equipe de auditoria verificou a quantidade de minutos
efetivamente transmitidos e o valor que deveria ter sido

pago a contratada conforme tabela abaixo:
Neste ínterim, aduz a contratada em suas razões de defesa que:
“mesmo nos momentos em que não houve sessão pelo tempo disponibilizado, no restante do espaço reservado sempre houve transmissão de conteúdo de interesse
público voltado para obtenção do fim contratado.” (grifo nosso)
Entretanto, esta “transmissão de conteúdo de interesse
público voltado para obtenção do fim contratado” não
consta no objeto do contrato e, portanto, encontra-se em
dissonância com previsto no art. 66 da Lei 8.666/93, que
faz previsão expressa “que o contrato deverá ser fielmente executado pelas partes.”
Por sua vez, o artigo 62, da Lei 4.320/64 estabelece que o
pagamento da despesa só deva ser efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, que, segundo o artigo 63, caput e § 2º, da mesma lei, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e tem por base, dentre outros elementos, o contrato. Entretanto, no presente caso, verificamos que houve uma “complementação”
de minutos transmitidos, cujo conteúdo não se encontra
contemplado no objeto do contrato, o que torna a liquidação irregular.
Ante o exposto, considerando a previsão contratual do
Contrato 005/2012, opinamos pela manutenção da presente irregularidade, em face de Fundação Educativa e
Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada), José Raimundo Dantas (Presidente da CMG), Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do Contrato), e Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora da CMG), na forma das condutas descritas na ITI 39/2014, sendo passível de ressarwww.tce.es.gov.br

cimento o valor de R$ 94.863,98 (noventa e quatro mil,
oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), equivalentes a 41.977,94 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário.
3.5 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA EM INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA. (Item 2.5 da ITI)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; artigos 66 e
67 da Lei 8.666/1993; princípios da eficiência e da economicidade, previstos no artigo 37, caput, e 70, caput, respectivamente, ambos da Constituição Federal.
Referência: Contratos 07/2012, 08/2012, 09/2012 e
10/2012 (Processo 194/2012)
Responsáveis
Identificação – Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Fiscal dos contratos)
Conduta/Nexo – Atestar a prestação de serviços não contratados.
Identificação – Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor Geral
da CMG)
Conduta/Nexo – Solicitar e efetuar pagamentos referentes a serviços não contratados.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – efetuar pagamentos referentes a serviços não contratados.
Identificação - Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página)
Conduta/Nexo – Receber pagamentos pela prestação de
serviços não contratados (Referente ao contrato 07/2012)
Identificação - Jornal Hora Aghá Ltda. – ME
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Conduta/Nexo – Receber pagamentos pela prestação de serviços não contratados. (Referente ao contrato
08/2012)
Identificação - WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal O Capixaba) Conduta/Nexo – Receber pagamentos pela prestação de serviços não contratados. (Referente ao Contrato 09/2012)
Identificação - Nova Fase Serviços em Comunicações Ltda. (O Jornal)
Conduta/Nexo – Receber pagamentos pela prestação
de serviços não contratados. (Referente ao Contrato
10/2012)
DA ITI
Apontou a ITI que, por meio do processo licitatório instrumentalizado através da Carta Convite n. 003/2012, a
CMG celebrou os contratos 06, 07, 08, 09 e 10/2012, que
tiveram por objeto a prestação de serviços de publicação
de atos oficiais, relatórios de execução orçamentária e de
gestão fiscal, bimestrais e semestrais, e balanços, conforme quadro explicativo, sendo o objeto da licitação fragmentado em 05 (cinco) itens diversos, que apenas diferiam quanto ao seu tamanho:
Ocorre que, segundo a ITI, a equipe de auditoria constatou que não foram estabelecidos no edital ou nos contratos celebrados o tipo e o tamanho das fontes utilizadas
nas publicações ou a largura das mencionadas colunas, o
que daria margem a exageros nas dimensões das publicações com o propósito claro de lesar o erário em benefício
de terceiros.
Segundo a ITI, as irregularidades se configuraram nos contratos da seguinte forma:
“Contrato 10/2012 Constatou-se que, nos processos

de pagamento 1026/2012 (28/05/2012), 1943/2012
(26/07/2012), 2308/2012 (30/08/2012) e 2766/2012
(21/11/2012), todas as publicações, se deram em tamanho e preço diversos do estipulado em contrato, em
afronta ao artigo 66 da Lei 8.666/1993.
O objeto contratual trata-se de 01 coluna x 12 cm no valor
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Entretanto,
as publicações foram feitas em 02 colunas x 12 cm, sendo
pago o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por publicação. Portanto o dobro do acordado, em razão de veiculações realizadas acima das especificações pactuadas,
decorrentes de exageros nas fontes textuais dos conteúdos veiculados. Destaca-se, caso realmente fossem necessárias publicações nos tamanhos em que foram, seria
evidentemente mais econômico que a CMG utilizasse do
contrato celebrado com a empresa WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal O Capixaba), referente ao item 03, no valor de R$ 920,00. Portanto, entende-se passível de ressarcimento ao erário o total de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), referentes à diferença entre o acordado e o
executado nas 04 publicações supramencionadas Contrato 09/2012 O Contrato 09/2012, teve por objeto a publicação de 2 colunas x 20 cm no valor de R$ 920,00.
No processo de pagamento 2490/2012 (03/10/2012), verifica-se a presença de publicação ocupando quase meia
página do noticiário, que originou o pagamento de R$
1.840.00, o equivalente ao dobro do previsto em contrato. Observa-se que a publicação teve seu tamanho aumentado de forma exagerada para que ocupasse tamanho espaço. Devendo ser ressarcido ao erário o valor de
R$ 920,00. O processo 3029/2012 (28/12/212) revela publicação de notícia com a seguinte manchete “Wanderlei Astori deverá ser o novo presidente da CMG”. Obserwww.tce.es.gov.br

va-se tratar de mera especulação jornalística e não de
ato oficial da CMG, logo, não poderia ser remunerada como tal. Verifica-se, porém, que foi pago ao jornal o valor de R$ 1.840,00 pelo referido ato, montante que deve
ser ressarcido ao erário em sua integralidade. No processo 2902/2012 (10/12/2012), encontra-se nova publicação
remunerada pelo valor de R$ 1.840,00, também o dobro
do valor acordado, em razão de publicação de duas portarias de progressão por antiguidade que ocuparam quase
meia página do noticiário, devendo ser ressarcido ao erário a metade deste valor, ou seja, R$ 920,00. Destaca-se
que, através do processo 1264/2012, o mesmo noticiário
já havia publicado três portarias com conteúdo idêntico
àquela acima, com exceção dos dados dos servidores beneficiados, ocupando espaço bem inferior e remunerada
pela metade do valor – R$ 920,00, um exemplo que deixa
bem exposta a tática fraudulenta adotada para superfaturar o valor das publicações. Entende-se, portanto, passível
de devolução o total de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos
e sessenta reais) de ressarcimento ao erário decorrentes
do contrato n. 09/2012, celebrado com a empresa WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal O Capixaba).
Contrato 08/2012 No Contrato 08/2012, cujo objeto trata-se da publicação de 03 colunas x 12 cm, no valor de
R$ 1.490,00, observou-se que as publicações constantes
nos processos de pagamentos 1962/2012 (27/07/2012),
3007/2012 (26/12/2012), 2663/2012 (30/10/2012) e
2839/2012 (29/11/2012) poderiam ter ocupado um espaço menor, utilizando-se do contrato 009/2012 (02 colunas de 12 cm) pelo valor de R$ 920,00 por publicação,
resultando em uma economia de R$ 2.280,00, valor que
deve ser ressarcido ao erário em nome dos princípios da
economicidade e da eficiência. No processo 1054/2012,
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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observou-se o pagamento de R$ 2.980,00, o dobro do
estabelecido em contrato, em razão de publicação em
padrões acima do especificado neste, o que importa no
dever de ressarcimento do valor de R$ 1.490,00. Ressalta-se que a referida publicação poderia ter sido realizada utilizando-se do contrato 006/2012, que disponibiliza ½ página do Jornal Imprensa Livre pelo valor de
R$ 1.660,00. Contrato 07/2012 O Contrato 007/2012,
teve por objeto a publicação de 4 colunas x 12 cm no
valor de R$ 1.545,00. Nos processos de pagamento
1165/2012 (13/06/2012) e 2269/2012 (28/08/2012)
evidenciam publicações que foram realizadas em desconformidade com o contrato, haja vista que ocuparam
½ página do periódico e cada uma custou o valor de R$
3.190,00, devendo ser ressarcido este valor ao erário
em decorrência de ambas as publicações. Destaca-se
que tais publicações poderiam ter sido realizadas por
meio do contrato 006/2012, que disponibiliza ½ página do Jornal Imprensa Livre pelo valor de R$ 1.660,00
Por todo o exposto, vislumbra-se que o objetivo nas
mencionadas contratações era acionar cada empresa para executar o objeto pactuado por 10 vezes durante a vigência dos contratos - de 10 meses (início em
21/02/2012 e fim em 31/12/2012) -, garantindo a cada uma a remuneração da quantia de 10 vezes o valor celebrado no contrato (por publicação). Todavia, como a CMG não dispunha da quantidade de publicações
necessárias ao atingimento de tal objetivo, tampouco
nas exatas dimensões pactuadas, a solução adotada para que o planejamento inicial não fosse frustrado foi o
superdimensionamento das publicações, realizadas em
tamanhos e valores acima do pactuado.

Conforme já foi afirmado, a Lei 8.666/1993 estatui em
seu artigo 66 que o contrato deve ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Por sua vez, o artigo 62, da Lei 4.320/64 estabelece que
o pagamento da despesa só seja efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, que, segundo o artigo
63, caput e § 2º, da mesma lei, consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor e tem por base, dentre
outros elementos, o contrato.
Diante dos fatos expostos neste item, observa-se que a
execução irregular das referidas contratações enseja a
devolução ao erário de R$ 12.320,00 (doze mil e trezentos e vinte reais), equivalentes a 5.414,13 VRTE, conforme quadro a seguir:
JUSTIFICATIVAS
Os defendentes, José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Fiscal dos contratos) e Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor Geral da CMG), interpuseram defesa de forma conjunta.
Aduzem em suas defesas que o parcelamento do objeto em 5 (cinco) partes, se deu para não restringir o caráter participativo no certame e que estaria dentro de
sua margem de discricionariedade e que o convite foi
enviado a todos os possíveis prestadores de serviços do
ramo da atividade perseguida atuantes no Município,
concluindo sua defesa nos seguintes termos:
“(...) todos os processos de pagamentos realizados pela Câmara Municipal de Guarapari nos contratos citados
neste item apresentam comprovação das edições dos
www.tce.es.gov.br

periódicos em que foram realizadas as publicações contratadas, devidamente acompanhados das Notas de Liquidação da Despesa, não há que se falar em liquidação
irregular de despesa (...)”
No que tange as defendentes, Nova Fase Serviços em
comunicações Ltda. e Jornal Hora Aghá Ltda., em que
pese terem interposto separadamente suas justificativas, os argumentos expostos são os mesmos, apresentando como defesa o que segue:
“Esclarece o suplicante que todos os atos foram praticados em estreito e correto ato administrativo, onde
sempre prestou diversos serviços a diversos órgãos públicos, e nunca houve junto a essa corte de contas procedimentos que pudessem de qualquer forma, citar o
nome da empresa ora instaurada como produtora de
procedimentos irregulares.
Justifica ainda que todo os procedimentos foram devidamente liquidados pelo gestor contratual em conformidade com o procedimento licitatório e a modalidade aqui aplicada não tem vínculo nenhum com o contratante, pois apenas participou do chamado licitatório, em conformidade com a devida publicação efetuada por meios legais á época cabíveis vigentes. Quanto
à questão da manifestação da equipe técnica que ‘’poderia’’ ser utilizado outro meio de comunicação compete à administração verificar isso e não a nossa empresa,
que possuía a devida autorização e P.l (Proposta de inserção) autorizativa para prestação dos serviços ora necessitados pelo contratante e em conformidade com o
instrumento vinculante”
Por fim, requerem sejam excluídos do rol de “pendências”.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Quanto aos Responsáveis, WR Comunicação Ltda. e Manoel Alves Ferreira-ME, em que pese regularmente citados,
não exerceram seus direitos ao contraditório e ampla defesa, sendo declarada a revelia de ambos, através da Decisão
Monocrática Preliminar – DECM 872/2015.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto à liquidação irregular de despesas, que foram executadas sem a observância da economicidade e eficiência nos Contratos 07/2012, 08/2012, 09/2012 e 10/2012, que possuem como objeto, a prestação de
serviços de publicação de atos oficiais, relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal, bimestrais e semestrais, e balanços no âmbito da Câmara Municipal de Guarapari.
Para melhor visualização, separamos na tabela baixo cada contrato e as irregularidades apontadas na ITI 39/2014:
Contrato
07/2012

08/2012

09/2012

10/2012

Empresa
contratada
Manoel Alves
Ferreira –
ME (Jornal
Primeira
Página)
Jornal
Hora
Aghá Ltda.

Objeto do
contrato
4 colunas x
12 cm

WR
Comunicação
Ltda. – ME

02 colunas x
20 cm

03 colunas x
12 cm

Nova Fase 01 coluna x
Serviços em 12 cm
Comunicações
Ltda. (O
Jornal)

Irregularidade

Ressarcimento
R$
Os processos de pagamento 1165/2012 (13/06/2012) e 2269/2012 (28/08/2012) evidenciam 3.190,00
publicações que foram realizadas em desconformidade com o contrato, haja vista que ocuparam ½
página do periódico e cada uma custou o valor de R$ 3.190,00, devendo ser ressarcido este valor ao
erário em decorrência de ambas as publicações.
Observou-se que as publicações constantes nos processos de pagamentos 1962/2012 (27/07/2012), 3.770,00
3007/2012 (26/12/2012), 2663/2012 (30/10/2012) e 2839/2012 (29/11/2012) poderiam ter ocupado
um espaço menor, utilizando-se do contrato 009/2012 (02 colunas de 12 cm) pelo valor de R$ 920,00
por publicação, resultando em uma economia de R$ 2.280,00, valor que deve ser ressarcido ao erário
em nome dos princípios da economicidade e da eficiência.
No processo 1054/2012, observou-se o pagamento de R$ 2.980,00, o dobro do estabelecido em
contrato, em razão de publicação em padrões acima do especificado neste
No processo de pagamento 2490/2012 (03/10/2012), verifica-se a presença de publicação ocupando 2.760,00
quase meia página do noticiário, que originou o pagamento de R$ 1.840.00, o equivalente ao dobro
do previsto em contrato.
O processo 3029/2012 (28/12/212) revela publicação de notícia de mera especulação jornalística e
não de ato oficial da CMG, logo, não poderia ser remunerada como tal.
No processo 2902/2012 (10/12/2012), encontra-se nova publicação remunerada pelo valor de R$
1.840,00, também o dobro do valor acordado.
Constatou-se que, nos processos de pagamento 1026/2012 (28/05/2012), 1943/2012 (26/07/2012), 2.600,00
2308/2012 (30/08/2012) e 2766/2012 (21/11/2012), todas as publicações, se deram em tamanho e
preço diversos do estipulado em contrato, em afronta ao artigo 66 da Lei 8.666/1993.
Apesar do Objeto contratual ser de 01 coluna x 12 cm, as publicações foram feitas em 02 colunas x 12
cm, o dobro acordado.
Necessidade de ressarcimento referente a diferença entre o acordado e o executado em 04
publicações

Os defendentes aduzem em síntese que possuem comprovação das edições dos periódicos em que foram realizadas as publicações contratadas, devidamente acompanhados das Notas de Liquidação da Despesa, entretanto, não
apresentam documentações ou justificativas que elidam a documentação comprobatória apresentada pela equipe
técnica desta Corte de Contas.
No campo da análise jurídica, cumpre-nos explanar sobre os princípios balizadores da irregularidade apontada na
www.tce.es.gov.br

ITI 39/2014, que ora se analisa, qual sejam, eficiência
e da economicidade.
Nesta seara, ressaltamos que o Direito, por si só, não
contém todos os elementos necessários à especificação do conteúdo da eficiência, tornando-se obrigatória a análise interdisciplinar, com o auxílio das ciências
administrativa e econômica.
Na ciência administrativa, a eficiência em sentido amplo está ligada à ideia de otimização gerencial, e esta
pode ser medida por meio de quatro critérios: a eficiência em sentido estrito, a eficácia, a produtividade e
a qualidade.
Especificamente sobre Eficiência em sentido estrito,
temos, segundo a doutrina, que a mesma “É expressa
na razão entre os recursos que deveriam ser consumidos e os recursos efetivamente consumidos (SILVEIRA
NETO, 2006)”. Quanto maior essa razão, maior será a
eficiência da gestão. A busca da eficiência em sentido
estrito é, assim, a busca da minimização do consumo
de recursos, mantidas as demais condições.
Ora, se o que entendemos como eficiência, em seu
sentido estrito, como um fim a ser buscado, restringe-se à ideia de busca do menor consumo de recursos,
mantidos constantes os demais elementos, o Contratante no caso, sob análise, os contratantes, ao efetuarem publicações de tamanhos e quantidades que fogem ao avençado nos contratos, majoraram os recursos públicos que de fato deveriam ser utilizados. Por
outro lado, a questão também envolve a análise de
custos e benefícios e a consideração de diversos outros fatores, e no caso em tela, estamos diante de um
critério de tomada de decisão sobre alocação de recurSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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sos, que se encaixa na ideia de economicidade.
No que tange a Economicidade, este termo nos induz
a pensar na economia (ou não desperdício) de recursos, ideia que se liga ao conceito de eficiência administrativa em sentido estrito, conforme explicamos acima.
Entretanto, Economicidade significa mais do que isso,
significa uma relação entre custos e benefícios. Conforme a conceituação do dicionário Houaiss (2001),
consiste na “relação entre custo e benefício a ser observada na atividade pública”.
Entretanto, esta relação custo benefício logrou-se extremamente prejudicada nos contratos em comento vez que por vários momentos, conforme destacado na ITI 39/2014, publicações que poderiam ter sido
realizadas por meio de um contrato, eram publicadas
através de outro que gerava um custo muito maior para Administração, a exemplo do que ocorreu no contrato 07/2012, onde por dois momentos verificou-se
que as publicações poderiam ter sido realizadas por
meio do contrato 06/2012, que dispibilizava ½ página
do jornal Impresa Livre pelo valor de R$ 1.660,00, e
que entretanto, foi publicado por R$ 3.190,00 no contrato 07/2012.
Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade em face dos Responsáveis José Raimundo
Dantas (Presidente da CMG), Paulo Vinícius Moreira
Raposo de Aguiar (Fiscal dos Contratos), Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página), Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), - Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal) e pelo Ressarcimento ao erário na forma da tabela abaixo.

Contrato

Empresa
contratada
Manoel Alves
Ferreira –
ME (Jornal
Primeira
Página)
Jornal
Hora
Aghá Ltda.

Objeto do
contrato
4 colunas x
12 cm

Ressarcimento
R$
Os processos de pagamento 1165/2012 (13/06/2012) e 2269/2012 (28/08/2012) evidenciam publicações 3.190,00
que foram realizadas em desconformidade com o contrato, haja vista que ocuparam ½ página do
periódico e cada uma custou o valor de R$ 3.190,00, devendo ser ressarcido este valor ao erário em
decorrência de ambas as publicações.

03 colunas x
12 cm

09/2012

WR
Comunicação
Ltda. – ME

02 colunas x
20 cm

10/2012

Nova Fase 01 coluna x
Serviços em 12 cm
Comunicações
Ltda. (O
Jornal)

Observou-se que as publicações constantes nos processos de pagamentos 1962/2012 (27/07/2012), 3.770,00
3007/2012 (26/12/2012), 2663/2012 (30/10/2012) e 2839/2012 (29/11/2012) poderiam ter ocupado
um espaço menor, utilizando-se do contrato 009/2012 (02 colunas de 12 cm) pelo valor de R$ 920,00
por publicação, resultando em uma economia de R$ 2.280,00, valor que deve ser ressarcido ao erário em
nome dos princípios da economicidade e da eficiência.
No processo 1054/2012, observou-se o pagamento de R$ 2.980,00, o dobro do estabelecido em
contrato, em razão de publicação em padrões acima do especificado neste
No processo de pagamento 2490/2012 (03/10/2012), verifica-se a presença de publicação ocupando 2.760,00
quase meia página do noticiário, que originou o pagamento de R$ 1.840.00, o equivalente ao dobro do
previsto em contrato.
O processo 3029/2012 (28/12/212) revela publicação de notícia de mera especulação jornalística e não
de ato oficial da CMG, logo, não poderia ser remunerada como tal.
No processo 2902/2012 (10/12/2012), encontra-se nova publicação remunerada pelo valor de R$
1.840,00, também o dobro do valor acordado.
Constatou-se que, nos processos de pagamento 1026/2012 (28/05/2012), 1943/2012 (26/07/2012), 2.600,00
2308/2012 (30/08/2012) e 2766/2012 (21/11/2012), todas as publicações, se deram em tamanho e
preço diversos do estipulado em contrato, em afronta ao artigo 66 da Lei 8.666/1993.
Apesar do Objeto contratual ser de 01 coluna x 12 cm, as publicações foram feitas em 02 colunas x 12
cm, o dobro acordado.
Necessidade de ressarcimento referente a diferença entre o acordado e o executado em 04 publicações

07/2012

08/2012

Irregularidade

3.6 - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL (Item 2.6 da ITI)
Base legal: Artigos 629 e 63, § 2º, III, 10 da Lei 4.320/1964.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012)
Responsáveis:
Identificação – Pública Administração e Planejamento Ltda. ME (Empresa Contratada).
Conduta/Nexo – Apresentou, em todos os meses, relatórios de atividades vagos, genéricos e superficiais, além de idênticos, conforme se pode observar nos Processos de Pagamentos referentes ao Contrato Administrativo nº 013/2012, não
logrando comprovar a efetiva prestação do serviço contratado.
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil).
Conduta/Nexo – Foi designada pelo Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, através da Portaria nº 2989/2012
de 02 de abril de 2012, integrante do Processo nº 0366/2012, para fiscalizar a execução do Contrato Administrativo nº
013/2012, tendo assinado os relatórios de atividades apresentados pela empresa, que integram os Processos de Pagamentos. Entende-se que a mesma deve ser responsabilizada pelas falhas cometidas no acompanhamento e fiscalização
www.tce.es.gov.br
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da execução desse contrato, visto que, devido às inconsistências presentes nos citados relatórios de atividades,
não há comprovação da efetiva prestação do serviço contratado.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal). Conduta/Nexo – Entende-se que deve
ser responsabilizado por ter assinado as Notas de Empenho nº 86, 98, 118, 133, 143 e 151/2012, integrantes dos
Processos de Pagamentos referentes ao Contrato Administrativo nº 013/2012, bem como por ter autorizado a
emissão de ordem de pagamento, conforme consta nas
folhas intituladas “serviço de protocolo” integrantes dos
Processos de Pagamento, sem a devida comprovação da
prestação do serviço contratado, através de documentos
consistentes para embasar a liquidação. Além disso, designou a Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil
da Câmara Municipal de Guarapari, Sra. Lília Maria Santos
Venturini para fiscalizar a execução do contrato.
DA ITI
Em análise à execução do Contrato Administrativo nº
013/2012, firmado entre a empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME e a Câmara Municipal de
Guarapari, cujo objeto era a prestação de serviços de consultoria administrativa e financeira, a equipe de auditoria observou a ausência de comprovação de que os serviços contratados foram efetivamente prestados e, consequentemente, a inexistência de liquidação da despesa.
Vejamos:
“Analisando-se o cumprimento do Contrato Administrativo nº 013/2012, firmado entre a empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME e a Câmara Municipal
de Guarapari, assinado pelo representante da empresa,
José Pimenta Filho, e o Presidente da Câmara Municipal,

José Raimundo Dantas, em 02 de abril de 2012, para vigorar até 31 de dezembro de 2012, cujo objeto era a prestação de serviços de consultoria administrativa e financeira,
observou-se a ausência de comprovação de que os serviços contratados foram efetivamente prestados e, consequentemente, a inexistência de liquidação da despesa.
Registra-se que, consoante os Processos de Pagamentos
referentes ao Processo nº 0366/2012 e ao Contrato Administrativo nº 013/2012, foram pagas à empresa contratada 09 (nove) parcelas mensais de R$ 5.050,00, totalizando R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), conforme...”
No entanto, em que pese o pagamento, aponta a ITI que
todos os relatórios relativos aos processos de pagamento
(meses de abril a dezembro de 2012), apresentados pela
empresa, são idênticos em todos os meses alterando-se
apenas o mês a que se referem, descrevendo de maneira genérica a atuações administrativas, não relatando os
serviços prestados.
Portanto, em razão do pagamento efetuado sem a devida
liquidação da despesa, aponta a equipe técnica desta Corte de Contas para a devolução de R$ 45.450,00 (quarenta
e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), equivalentes
a 20.120,4125 VRTEs.
JUSTIFICATIVAS
Os responsáveis José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara) e Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil) apresentaram conjuntamente a defesa, aduzindo em suas razões que:
“No que diz respeito à afirmação de que os pagamentos
pelos serviços oriundos do Contrato n° 013/2012 foram
efetuados sem que houvesse a correspondente liquidawww.tce.es.gov.br

ção da despesa, em descumprimento ao disposto nos artigos 62 e 63, § 2°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, salientamos que todos os meses foram apresentados os Relatórios de Execução, o que, inclusive, foi mencionado pelos auditores deste Tribunal, comprovando que os serviço
foram prestados.
Além disso, temos que a Nota de Liquidação de Despesa se faz presente em todos os processos de pagamentos
relacionados ao contrato suso mencionado, assim como
houve designação de servidor para atuar na fiscalização
do contrato, através da Portaria n° 2989/2012, atestando
que os serviço eram executados, não havendo que se falar em ausência de liquidação de despesa, devendo tal irregularidade ser afastada.”
A empresa Pública Administração e Planejamento Ltda.
ME, após o regular procedimento de citação, teve sua revelia decretada pelo Conselheiro Relator através da Decisão Monocrática Preliminar – DECM 872/2015.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto à irregularidade de pagamentos no contrato Administrativo n° 13/2012, onde a empresa contratada “Pública Administração e Planejamento
Ltda. ME” apresentou, para todos os meses o mesmo relatório descrevendo suas atividades de maneira genérica,
não restando comprovado que os serviços de fato foram
executados.
Em sua defesa aduzem os defendentes que todos os meses foram apresentados os Relatórios de execução e que
a Nota de Liquidação de despesa se faz presente em todos os processos de pagamentos relacionados ao contrato em comento, e que houve a designação de servidor para acompanhar a execução do contrato.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Em análise dos documentos acostados aos autos (fls.
1129), verificamos que o relatório mensal apresentado
pela empresa contratada era o seguinte:
“Trata-se o presente de relatório de atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica de direito privado doravante denominada Pública Administração e Planejamento Ltda-ME, regularmente inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o no
2.951.442/0001-00, por força do contrato celebrado com
o Legislativo Municipal de Guarapari.
A dita celebração contratual tem como Escopo principal
consultorias e a assessorias junto ao ente público, no caso
em tela, a Câmara Municipal de Guarapari, no âmbito da
administração pública municipal.
Assim, tem-se o gerenciamento dos procedimentos necessários para a modernização dos serviços a serem executados pelo Legislativo Municipal de Guarapari.
Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação e fortalecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no
IO1/2000, com o objetivo de disseminar a cultura de controles, inclusive, o interno, visando sempre assegurar o
cumprimento de leis e regulamentos.
Enfim, nossa área de atuação está voltada a assessorar e
prestar toda e qualquer consultoria a Câmara Municipal
de Guarapari no adequado modo de planejar, controlar e
organizar, usando para isso algumas das mais modernas e
variadas ferramentas administrativas.
Por ser verdade, e cumprindo todas as formalidades que
o caso em questão requer, assino o presente relatório, referente ao mês de abril do corrente ano, para que surtam
seus legais efeitos.
Pública administração e Planejamento Ltda-ME”

Portanto, da leitura do mesmo, depreende-se não restar
configurado qualquer detalhamento quanto à execução
do objeto do contrato, tão pouco, que houve a prestação
efetiva do serviço, e conforme se verifica da análise do Volume V do processo TC 3237/2013, este mesmo relatório
é apresentado para todos os meses subsequentes, alterando-se, apenas, o mês de apresentação.
Neste ínterim, vejamos o que dispõe os Artigos 62 e 63 da
Lei 4.320/64:
“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
[...]
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
[...]
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço”
Desta forma, como não é sequer descrito no relatório
quais atividades foram desempenhadas, pode-se concluir
que a empresa contratada, recebeu os pagamentos sem a
efetiva comprovação da execução dos serviços contratos,
indo de encontro ao disposto na Lei 4.320/64, que prevê que a liquidação da despesa por serviços prestados terá por base os comprovantes da prestação efetiva do serviço.
De acordo com os Processos de Pagamentos referentes
ao Processo n° 0366/2012 e ao Contrato administrativo
n° 013/2012, os pagamentos foram efetuados sob as sewww.tce.es.gov.br

guintes notas:
Nota
Pagamento
0316
0385
0475
0843
1282
1386
1479
1558
1607

Nº NF
0134
0138
0151
0158
0164
0171
0181
0194
0200

Ref. NF
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Pagamento
mensal
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00

Além disso, no caso presente, os documentos apresentados pelos Defendentes não foram capazes de demonstrar
inequivocamente que os serviços de consultoria foram
prestados, uma vez que todos os relatórios apresentados
pela contratada possuem idêntico conteúdo, não sendo
concebível que as atividades desempenhadas tenham sido exatamente as mesmas, mês após mês.
Haja vista a generalidade e identidade dos relatórios mensais, com a consequente ausência de liquidação de despesa, opina-se pela manutenção da irregularidade em face
de Pública Administração e Planejamento Ltda. ME (Empresa Contratada), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil) e José Raimundo Dantas (Presidente da CMG), na forma das condutas descritas na ITI 39/2014, sendo passível de ressarcimento o valor de R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), equivalentes a
20.120,4125 VRTE.
3.7 TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE-FIM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Item 2.7 da ITI)
Base legal: Princípios da Legalidade, Impessoalidade e do
Concurso Público, artigo 37, caput e II12 da Constituição
da República de 1988; princípios da Finalidade, InteresSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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se Público e da Eficiência, artigo 32, caput13 da Constituição Estadual de 1989; e princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, artigo 45, § 2º14 da Carta estadual.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012);
Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011); Contrato
03/2012 (Processo 2696/2011)
Responsáveis:
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
Administrativa, Financeira e Contábil)
Conduta/Nexo – Solicitar a contratação de empresa especializada em consultoria relativa a serviços permanentes e essenciais do Legislativo, sem atentar para o fato de
o objeto da contratação caracterizar atividades-fim da Administração Pública e de existir, na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guarapari, pessoal incumbido
das atribuições do objeto contratual, incorrendo no descumprimento do normativo mencionado. (referente contrato 13/2012 – Processo 0366/2012)
Identificação – Rita de Cássia Buback (Escriturária da
CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar a contratação de empresa especializada em consultoria relativa a serviços permanentes e essenciais do Legislativo, sem atentar para o fato de
seu objeto caracterizar atividades-fim da Administração
Pública e de existir, na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guarapari, pessoal incumbido das atribuições do objeto contratual, incorrendo no descumprimento do normativo mencionado.(referente aos Contratos 02/2012 – Processo 2695/2011, Contrato 03/2012 –
Processo 2696/2011)
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG).

Conduta/Nexo – Emitir parecer jurídico favorável à referida contratação, sem qualquer menção à doutrina e à jurisprudência, em desatenção ao fato de o objeto da contratação caracterizar atividade-fim da Administração Pública e de existir, na estrutura administrativa da Câmara
Municipal de Guarapari, pessoal incumbido das atribuições do objeto contratual, induzindo os demais responsáveis ao descumprimento do normativo mencionado.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – Homologar o procedimento licitatório e
assinar contrato com a referida empresa, sem atentar para o fato de seu objeto caracterizar atividade-fim da Administração Pública e de existir, na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guarapari, pessoal incumbido
das atribuições do objeto contratual, incorrendo no descumprimento do normativo mencionado.
DA ITI
Apontou a ITI, que no exercício de 2012, o poder Legislativo municipal manteve três vínculos de consultoria e assessoria privada:
Após análise dos contratos, fora constatado que as atividades contratadas integravam o rol de atribuições finalísticas que compunha a estrutura administrativa do órgão,
nos termos do art. 1º, IV, “b” e “f”, art. 2º e Anexo IV da Lei
Municipal 2.560/2005, bem como, constituíam prerrogativas pertencentes aos cargos de carreira dos servidores
públicos municipais, de provimento efetivo, disposto na
Lei Municipal 2.559/2005, para os quais o ordenamento
jurídico impõe a ocupação por meio do concurso público
de provas ou de provas e títulos.
JUSTIFICATIVAS
www.tce.es.gov.br

Os responsáveis José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil) e Rita de Cássia Buback (Escriturária da CMG), apresentaram conjuntamente a defesa, aduzindo em suas razões que “é preciso registrar que
o que se terceirizou não foi a execução dos serviços da Divisão de Recursos Humanos e/ou da Divisão de Finanças,
mas sim um Assessoramento especializado para dar suporte aos servidores lotados neste setores.”
Por fim, conclui em sua defesa arguindo que:
“finalmente, levando-se em consideração o fato de que
os serviços contratados foram prestados à Administração,
não há que se falar em irregularidade na liquidação da
despesa, razão pela qual requeremos a desconsideração
desta suposta irregularidade.”
O defendente Tiago Pimenta Moreira, em que pese apresentar defesa separadamente, oferece em defesa análoga
no que tange a irregularidade em comento.
ANÁLISE
Conforme aventado na Instrução Técnica Inicial 39/2014,
a Câmara Municipal de Guarapari contratou serviços de
assessoria e consultoria contábil, com três empresas, terceirizando atividades próprias dos servidores municipais.
No caso em análise verificamos que as contratações foram realizadas através dos seguintes processos:
Processo n°0366/2012, Convite 005/2012, a empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME, foi contratada para prestar serviços de consultoria nas áreas administrativa e financeira, no valor R$ 45.450,00.
Processo n° 2695/2011, a empresa Fatun Consultoria e
Assessoria Ltda. ME, foi contratada para prestar serviços
especializados em assessoria e consultoria nos serviços
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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de gestão de pessoal no setor público, para atendimento
das necessidades do Departamento de Recursos Humanos, no valor R$ 75.900,00.

e/ou da Divisão de Finanças, mas sim um Assessoramento especializado para dar suporte aos servidores lotados
nestes setores.”

Processo n° 2696/2011, a empresa Solução Contabilidade e Consultoria Ltda. ME, foi contratada para prestar serviços especializados em consultoria contábil, no valor de
R$ 73.700,00.

Entretanto, em que pese às alegações dos defendentes,
não tratam o objetos dos contratos ora em análise, de
serviços eventuais e tampouco dotados de especialidade técnica não prevista no quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Guarapari. Neste sentido, o Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, em voto proferido
nos autos do TC 1733/2009, se reportando a hipótese que
muito se assemelha à presente entendeu que:

Tais contratações, segundo apontado pela área técnica,
ofendem a regra constitucional do concurso público, posto que as atividades desempenhadas pelas empresas de
contabilidade contratadas são atividades finalísticas próprias de cargos públicos da estrutura permanente da Administração Pública.
Tal constatação é possível a partir da análise das Leis Municipais n° 2.559/2005 e 2.560/2005, que dispõe respectivamente, sobre o plano de cargos do órgão e sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guarapari. Destarte, a equipe de Auditoria, ao confrontar o objeto
dos contratos 02/2012, 03/2012 e 13/2012, com as atribuições dos cargos que compõe a estrutura administrativa do órgão, conclui que a Câmara Municipal de Guarapari realizou contratação de empresas terceirizadas para
que realizassem serviços, que deveriam ser exercidos por
servidores do seu quadro de pessoal.
Segundo apontamentos da ITI 39/2014, o objeto do contrato 02/2012, encontra-se englobado dentro do objeto
do Contrato 013/2012, gerando “despesas em triplicidade”, vez que, há o pagamento do salario dos servidores,
do contrato 02/2012 e do Contrato 13/2012, todos para a
execução da mesma função.
Os responsáveis alegam que “o que se terceirizou não foi
à execução dos serviços da Divisão de Recursos Humanos

Os atributos da complementaridade do serviço, tais como a eventualidade e especialidade, para atuar em tarefa perfeitamente determinada e prazo fixo, não se configuram no objeto contratado, com toda certeza. O que se
acordou foram serviços de atuação permanente, na forma de terceirização de serviços essenciais, em usurpação
da função pública, no caminho de tornar a Administração
refém do contratado pela dependência técnica, correndo
ainda o risco de futura demanda trabalhista.
Resta inequívoco, portanto, que a contratação pretendida apresenta-se como terceirização maculada de ilicitude, já que referente a atividade permanente da Administração Municipal.
Neste sentido, é pacífica a jurisprudência no sentido de
que a legalidade da terceirização de serviços públicos essenciais e típicos da Administração Pública depende do
preenchimento de determinados e específicos requisitos.
São requisitos para a terceirização de serviços públicos essenciais e típicos da Administração Pública, como ocorrido no caso dos autos, que:
1) as atividades terceirizadas não estejam entre as atriwww.tce.es.gov.br

buições de servidores públicos e
2) a terceirização seja excepcional, para situações específicas, devidamente justificadas, de natureza não continuada, com características singulares e complexas, que não
possam ser atendidas por profissionais do próprio quadro
do contratante;
3) a terceirização se destine a atender demandas que ultrapassem a capacidade do próprio quadro e que sejam,
concomitantemente, específicas e de natureza não continuada.
Por este motivo, consoante a ilação do inciso II do artigo
37 da CF/88, tais atividades devem ser exercidas por servidores públicos efetivos, cujo ingresso se deu por concurso público de provas e títulos:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Diversos são os entendimentos desta Corte de Contas
neste sentido.
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2008 – PRESIDENTE: GELSON FERNANDES FIRMO – 1) CONTAS IRREGULARES – MULTA – 2) RECOMENDAÇÕES AO GESTOR.
(...) Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e seis de outubro de sois mil e dez, à unanimidade,
acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto: 1) Julgar irregulares as contas analisadas, sob a responsabilidade do Sr. Gelson Fernandes FirSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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mo, Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy no exercício de 2008, com base no artigo 59, inciso
III, alínea “a”, da Lei Complementar nº32/93, artigo 62 da
referida lei, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 169 do Regimento interno deste Tribunal, tendo em vista a contratação de assessoria contábil jurídica para a realização de atividades
típicas, permanentes e essenciais da Administração Pública, contrariando a regra do concurso público; e a ausência de motivação para as referidas contratações, em infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e
aos artigos 3e 5º d Resolução n 005/2005 da Câmara Municipal de Presidente Kennedy. 2) Recomendar ao atual
gestor que: 2.1)Promova a realização de concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, visando investir servidores para a consecução de atividades-fim do órgão, abstendo-se, em especial, de terceirizar serviços advocatícios e contábeis, exceto para situações excepcionais, devidamente justificadas e autorizadas pela lei; (Acórdão TCEES – 0353/2010, de relatoria do
Conselheiro Sergio Aboud Ferreira Pinto)
Por fim, citamos entendimento do TCU:
A contratação de terceirizados para a consecução de funções essenciais e próprias do órgão ou para a execução de
atividades inerentes às suas categorias funcionais, bem
como a presença de elementos de subordinação e pessoalidade culminam em manifesta burla ao disposto no art.
37, inc. II, da CF/88, que estabelece a exigência de concurso para investidura de cargo ou emprego público. (TCU,
Acórdão nº 593/2005, 1ª Câmara, Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de 13.04.2005, veiculado na Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 135, p. 456, maio 2005, seção Tribunais de Contas.)

Determinou o TCU à entidade jurisdicionada que: “proceda, no caso de contratação de serviços técnicos profissionais especializados, à realização de licitação pública, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei nº 8.666/93, observando, ainda, o caráter eventual de tais contratações,
não sendo admitido o desempenho sistemático por terceiros de atividades inerentes às categorias funcionais do
Plano de Cargos e Salários da Entidade, por caracterizar
contratação de mão-de-obra indireta, em desacordo com
o art. 37, inc. II, da Constituição Federal”. (TCU, Decisão
nº 40/1996, Plenário, Rel. Min. Paulo Aﬀonso Martins de
Oliveira, DOU de 04.03.1996.) A orientação foi dada nesses termos, pois o TCU considerou irregular a contratação
de servidores já aposentados, diante da vedação contida
na Lei nº 8.745/93. Consultar, também, o TCU, Decisão nº
173/1996, Plenário, Rel. Min. Humberto Guimarães Souto, DOU de 22.04.1996. “Não é possível ao Município a
terceirização de todos os seus serviços, mas apenas daqueles de natureza auxiliar, ligados à atividade-meio. Não
pode o Município terceirizar serviços que abrangem sua
atividade-fim, traduzindo atribuições típicas de cargos
permanentes, que só podem ser preenchidos por concurso público”. (TCE/MG, Consulta nº 442.370, Revista
do TC/MG, n. 3/98, p. 153.) “De fato, as normas relativas à terceirização de serviços pela Administração Pública
não preveem proibição de as empresas terceirizadas contratarem parentes de funcionários do órgão licitante. Porém, a intervenção direta perante a contratada com o intuito de direcionar suas contratações de pessoal é claramente irregular, por afrontar princípios da boa administração, sobretudo os da impessoalidade e da moralidade”.
(TCU, Acórdão nº 2.961/2004, 1ª Câmara, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 01.12.2004.) (Fonte: htwww.tce.es.gov.br

tps://www.leianotada.com consultado em 11/04/2017)
Neste ínterim, elaboramos uma tabela onde é possível
comparar o objeto dos contratos com as atribuições dos
servidores previsto nas leis Municipais n° 2.559/2005 e
2.560/2005. Vejamos:
Processo(s)

Objeto

0366/2012
Serviços de consultoria
Convite 005/2012 nas áreas administrativa
e financeira.
2695/2011
Contratação de
Convite 001/2012 empresa especializada
em assessoria e
consultoria nos serviços
de gestão de pessoal
no setor público,
para atendimento
das necessidades do
Departamento de
Recursos Humanos.
2696/2011
Contratação de
Convite 002/2012 empresa especializada
em consultoria contábil.
Total Contratado

Atribuições dos
servidores
Lei. 2.560, Art. 1°
e anexo IV

Valor
Contratado
(R$)
45.450,00

Lei nº 2.559, Art.
24; Lei. 2.560,
Art. 1°

75.900,00

Lei. 2.559, Art. 24

73.700,00

195.050,00

Resta claro, portanto, que, ao contador bem como que
aos servidores lotados na Divisão de Contabilidade do órgão competia, dentre outras funções, realizar as atividades que foram terceirizadas, não tendo sido demonstrado pelos responsáveis qualquer excepcionalidade na contratação em comento a justificar não terem sido as atividades atribuídas àqueles, como aumento temporário de
trabalho.
Note-se que, além de os serviços contratados não se referirem apenas a uma orientação ou serviço específico,
mas ao trabalho rotineiro realizado durante o exercício, a
contratada foi remunerada, não por tarefa específica previamente estabelecida, mas mensalmente, como se fosse um servidor que diariamente comparece ao órgão para realizar serviços rotineiros, demonstrando que se trata
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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de serviços rotineiros.
Portanto, ante a argumentação exposta, entendemos pela manutenção da irregularidade, entretanto, dissentimos
da ITI 39/2014, quanto à configuração do dano ao erário, haja vista que os serviços foram prestados, não havendo no item 2.7 da ITI, conduta imputada aos responsáveis
onde se alegue ou comprove que os serviços não foram
executados, destarte, entendemos pela manutenção da
irregularidade, entretanto, afastamos o dano ao erário.
Destarte, ante toda a fundamentação ora exposta, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de José
Raimundo Dantas (presidente da CMG) Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e
Contábil), Rita de Cássia Buback (Escriturária da CMG)
e Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG),
conforme conduta descrita na ITI 39/2014.
3.8 AUSÊNCIA DE CLAREZA E DE DETALHAMENTO NA
DESCRIÇÃO DO OBJETO (item 2.8 da ITI)
Base legal - Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput16 e no art.
70, caput17 da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa, presente no art. 3º, caput18 da Lei 8.666/93; artigos 7º, § 4º19, 1420, 40, inciso I21 e 55, I22, todos da Lei
8.666/93; e Súmula 17723 do TCU.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis:
Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da
Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Subscreveu os instrumentos convocató-

rios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012 com as
respectivas minutas do contrato, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, sem detalhar com precisão o objeto do certame, deixando de indicar as tarefas a
serem desempenhadas, a quantidade de dias na semana
em que os serviços deveriam ser prestados, a carga horária diária e a quantidade de profissionais necessários para
a execução dos serviços.
Identificação – Claudicéia de Souza Francisco (Secretária
da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
www.tce.es.gov.br

CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinaSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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da a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.

Conduta/Nexo – Homologar o procedimento licitatório e
assinar contrato com a referida empresa, sem atentar para a imprecisão do objeto do certame, previsto nos instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012
e 05/2012 e nos Contratos Administrativos nº 02/2012,
03/2012 e 13/2012.

Identificação – Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da
CPL).

A Equipe de Auditoria relata que:

Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG).
Conduta/Nexo – Emitir parecer jurídico prévio aprovando
as minutas do instrumentos convocatórios Carta Convite
nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012 e dos respectivos contratos, no sentido da legalidade do procedimento, sem fazer
qualquer referência à imprecisão do objeto do certame.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)

DA ITI
“(...) nos instrumentos convocatórios Carta Convite nº
01/2012, 02/2012 e 05/2012, que culminaram, respectivamente, nos Contratos Administrativos nº 02/2012,
03/2012 e 13/2012, a descrição de seu objeto foi insuficiente, pois a Administração Pública não detalhou com
precisão as tarefas a serem desempenhadas, a quantidade de dias na semana em que os serviços deveriam ser
prestados, a carga horária diária e a quantidade de profissionais para a execução dos serviços. Dessa forma, descumpriu os mandamentos da Lei 8.666/93, que veda a inclusão, no objeto da licitação, de serviços sem previsão de
quantidade (art. 7º, § 4º); por analogia, o que exige a adequada caracterização do objeto (art. 14), e da prescrição
no instrumento convocatório da descrição do objeto de
forma sucinta e clara (arts. 40,I e 55, I). Bem como o entendimento jurisprudencial do TCU, em especial a súmula
17724, que estabelece a necessidade de definição precisa
e suficiente do objeto da licitação.”
JUSTIFICATIVAS
Os Responsáveis, Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da Comissão Permanente de Licitação), Claudicéia
de Souza Francisco (Secretária da Comissão Permanente de Licitação), Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da Comissão Permanente de Licitação), Kelen
www.tce.es.gov.br

Pompermayer Capistrano Martins (Membro da Comissão
Permanente de Licitação), Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL) e José Raimundo Dantas
(Presidente da CMG) apresentam em conjunto suas justificativas aduzindo que:
“A Câmara Municipal de Guarapari estabeleceu com clareza e detalhamento a descrição dos objetos almejados
através dos convites n° 001/2012 e 002/2012, o que, inclusive, foi transcrito pela própria equipe de auditoria nos
autos da Instrução Técnica Inicial n° 39/2014, não havendo que se falar em ausência de clareza e de detalhamento
na descrição do objeto.
No que diz respeito a ausência de clareza e detalhamento
do objeto do Convite n° 005/2013, levando-se em consideração que tal fato, por si só, não caracteriza prejuízo ao
erário e má-fé por parte do Gestor da Câmara Municipal
à época, temos não há razões para manter a presente irregularidade, devendo esta Augusta Corte de Contas determinar que a atual administração aprimore os procedimentos em novos certames...”
O defendente Tiago Pimenta Moreira, em que pese apresentar defesa separadamente, oferece análogos argumentos de defesa no que tange a irregularidade em comento.
A defendente Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL)
alega em suas razões que:
“... a responsabilidade da representada perante a comissão de licitação é ínfima, pois a sua função era de mero
expediente, não fazendo ela qualquer juízo de valor, uma
vez que todos os atos do processo licitatório foram acompanhados pelo Procurador da Câmara e ratificado pelo
Presidente, o que a exime de qualquer responsabilidade.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ANÁLISE

diante de um objeto preciso.

Trata-se de análise quanto à descrição contida no objeto
dos Convites n°01/2012 e 002/2012 e 05/2012, se estes
teriam sido elaborados sem clareza e o devido detalhamento exigido em lei.

Sobre o tema, ensina a doutrina:

No mérito, aquiescemos com os argumentos da Equipe
de Auditoria que relata que nos instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012, a descrição de seus objetos foram insuficientes, pois a Administração Pública não detalhou com precisão as tarefas a
serem desempenhadas, a quantidade de dias na semana
em que os serviços deveriam ser prestados, a carga horária diária e a quantidade de profissionais para a execução
dos serviços.
Destarte, houve o descumprimento do previsto na Lei
8.666/93, que veda a inclusão, no objeto da licitação, de
serviços sem previsão de quantidade (art. 7º, § 4º); por
analogia, o que exige a adequada caracterização do objeto (art. 14), e da prescrição no instrumento convocatório da descrição do objeto de forma sucinta e clara (arts.
40,I e 55, I). Bem como o entendimento jurisprudencial
do TCU, em especial a súmula 177, que estabelece a necessidade de definição precisa e suficiente do objeto da
licitação.
Ressalta-se que a especificação do objeto da licitação é
imposição legal, da qual não pode descurar o administrador, e permite a verificação do atendimento ao interesse público, na medida em que possibilita à Administração cotejar o serviço que lhe foi entregue com aquele que
pretendeu ver satisfeito para atender sua necessidade. A
descrição importa também à contratada, que não é obrigada a fornecer nada a mais do que foi contratada nem
coisa diversa – o que só é possível aferir quando se está

2779 - Contratação pública – Planejamento – Identificação da necessidade – Definição da solução, do objeto e
do encargo – Relação de adequação e vinculação à própria necessidade – Renato Geraldo Mendes
A primeira providência que deve ser adotada no processo de contratação pública é dimensionar o problema, de
forma a fixar os contornos e as características da necessidade que a Administração tem de atender. Definida a necessidade, ela passa a balizar a etapa seguinte da fase interna do processo, que é justamente a definição da solução para resolver o problema identificado. Da definição
da solução decorre a descrição do objeto. Há, então, uma
relação estreita entre necessidade e solução, bem como
entre solução e objeto. Com efeito, a partir do objeto é
que se configura o encargo, que é a razão de ser do próprio planejamento. Portanto, definir o encargo é o objetivo precípuo do planejamento da contratação. Por outro
lado, a necessidade condiciona a definição da solução. É
com base na necessidade que se fixará a solução e se definirá o objeto. Nesse sentido, há uma relação de causa e
efeito e também de adequação entre uma coisa (necessidade) e outra (solução/objeto). Não se pode pensar em
definir a solução/o objeto sem antes identificar e precisar
a necessidade. Daí a razão que motivou o legislador a indicar no inc. I do art. 3º da Lei nº 10.520/02 que a primeira coisa a ser feita pela autoridade é justificar a necessidade da contratação e, somente após, partir para a definição do objeto do certame.
2790 - Contratação pública – Planejamento – Objeto –
Definição no edital – Importância.
www.tce.es.gov.br

“A finalidade precípua da licitação será sempre a obtenção de seu objeto – uma obra, um serviço, uma compra,
uma alienação, uma locação, uma concessão ou uma permissão – nas melhores condições para o Poder Público.
Assim, o objeto da licitação é a própria razão de ser do
procedimento seletivo destinado à escolha de quem irá
firmar o contrato com a Administração; se ficar indefinido
ou mal-caracterizado, passará para o contrato com o mesmo vício, dificultando ou, até mesmo, impedindo sua execução. Para que tal não ocorra, para que os licitantes possam atender fielmente ao desejo do Poder Público e para
que as propostas sejam objetivamente julgadas, o objeto
da licitação deve ser convenientemente definido no edital
ou convite”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato
administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 64.)
(Fonte: https://www.leianotada.com/main/application/
application.jsp. Acesso em 11.04.2017)
No mesmo sentido do até aqui exposto, a jurisprudência
do TCU:
“A definição dos objetos a serem licitados de forma precisa e completa, tanto nos projetos básicos quanto nos
instrumentos convocatórios, a fim de que seja fornecido
aos licitantes e órgãos de controle todo o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado para caracterizar o objeto da licitação, conforme prevêem os arts. 6º, inc. IX, e 40, inc. I, ambos da Lei
nº 8.666/93, de modo a garantir a contratação do objeto
mais adequado às necessidades da Entidade, em termos
qualitativos e quantitativos, bem como a homogeneização, a objetividade e a igualdade de tratamento às licitantes”. (TCU, Decisão nº 695/1996, Plenário, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha, DOU de 11.11.1996.)
O TCU determinou a anulação de procedimento licitatório
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cujo edital não continha a descrição suficiente do objeto da licitação sem a indicação de qualidades e quantidades, não havendo os elementos necessários para a apresentação de preço e um controle efetivo da execução do
contrato, o que impossibilita a cotação de preços pelos licitantes. (TCU, Acórdão nº 497/2004, Rel. Min. Ubiratan
Aguiar, DOU de 17.05.2004, veiculado na Revista Zênite
de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba: Zênite, nº 135, p.
477, maio 2005, seção Tribunais de Contas.)
O TCU determinou que a Administração, “nos editais convocatórios, observe os termos do art. 40, inc. I, da Lei nº
8.666/93, de forma que o objeto da licitação seja descrito de forma sucinta, objetiva e clara, evitando, assim, interpretações equivocadas”. (TCU, Decisão nº 130/2002,
Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer da Costa, DOU de
08.03.2002.)
O TCU, ao analisar contrato firmado por órgão público, concluiu que “além de não especificar de forma adequada o objeto da contratação, o gestor ainda o descreveu de forma excessivamente ampla e genérica, configurando um verdadeiro contrato do tipo ‘guarda-chuva’, prática já censurada pelo Tribunal conforme Acórdão
nº 1.263/2007, do Plenário”. O citado Acórdão determinou que apenas fosse contratada a execução de serviços
que estivessem com seus objetos adequadamente definidos, em obediência ao previsto no art. 55, inc. I, da Lei nº
8.666/93, a fim de evitar a celebração de contratos com
objetos genéricos, do tipo “guarda-chuva”. No mesmo
sentido, Acórdãos nºs 1.577/2012 e 717/2005, do Plenário e 475/2010, da 2ª Câmara, todos do TCU. (TCU, Acórdão nº 1.030/2008, Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo,
DOU de 06.06.2008.)
Demonstrada a vagueza do objeto do contrato, tem-se

que a verificação do cumprimento das obrigações pelas
partes torna-se manifestamente prejudicada.
Destarte, ante a ausência de especificação do objeto da licitação, em afronta as decisões do TCU e aos dispositivos
legais acima delineados, o que não foi elidido pelas justificativas e documentos trazidos pelos Defendentes, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Jose Raimundo Dantas (Presidente da CMG), Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da Comissão Permanente de
Licitação), Claudicéia de Souza Francisco (Secretária da
Comissão Permanente de Licitação), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da Comissão Permanente de Licitação), Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da Comissão Permanente de Licitação), Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL),
Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL), Tiago Pimenta Moreira (Assessor jurídico), na forma das condutas
descritas na ITI 39/2014.
3.9 - COTAÇÃO DE PREÇO INEFICIENTE (item 2.9 da ITI)
Base legal - Princípios da eficiência e da economicidade,
previstos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da Constituição Federal; princípio da proposta mais
vantajosa, presente no art. 3º, caput27 da Lei 8.666/93; e
artigo 43, inciso IV28, da Lei 8.666/93.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012).
Responsáveis:
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
Administrativa, Financeira e Contábil).
Conduta/Nexo – Empreender pesquisa de preços inefiwww.tce.es.gov.br

ciente, utilizando termos imprecisos, que resultou na obtenção de orçamentos por parte dos fornecedores igualmente imprecisos, portanto, inservíveis à cotação de preços. Depois os encaminhou ao Presidente da Câmara juntamente com o pedido de autorização para abertura de licitação. (Referente Convite 05/2012)
Identificação – Rita de Cássia Buback (Escriturária da
CMG).
Conduta/Nexo – Empreender pesquisa de preços ineficiente, sem detalhar com precisão a quantidade de dias
na semana em que os serviços deveriam ser prestados, a
carga horária diária e a quantidade de profissionais necessários para a execução dos serviços, o que resultou na obtenção de orçamentos imprecisos por parte dos fornecedores e, portanto, inservíveis à cotação de preços. Depois
os encaminhou ao Presidente da Câmara juntamente com
o pedido de autorização para abertura de licitação. Denotasse que foi a referida servidora que efetuou a pesquisa
de preços, pois os orçamentos enviados pelos fornecedores são datados em dias (03 e 04 de janeiro de 2012) anteriores ao dia (05 de janeiro de 2012) da autorização para a abertura do procedimento licitatório pelo Presidente
da Câmara, conforme se pode verificar da folha intitulada
“serviço de protocolo”. (Referente aos Convites 01/2012
e 02/2012)
Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da
CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Claudicéia de Souza Francisco (Secretária
da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destina-

da a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL)
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do proceswww.tce.es.gov.br

so, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da
CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico CMG).
Conduta/Nexo – Emitir parecer jurídico favorável à referida contratação na fase interna da licitação e, também, ao
final da fase externa da licitação no sentido da legalidade
do procedimento sem fazer qualquer referência à insuficiência da pesquisa de preços.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal).
Conduta/Nexo – Homologar o procedimento licitatório e
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assinar contrato com a referida empresa, sem atentar para o fato da insuficiência da pesquisa de preço de mercado, que deveria balizar a licitação.
DA ITI
A presente questão se refere à imprecisão das cotações
que subsidiaram os Instrumentos convocatórios Carta Convite 01/2012, 02/2012 e 05/2012, que culminaram, respectivamente, nos Contratos Administrativos nº
02/2012, 03/2012 e 13/2012.
Concluiu a ITI que todas as cotações por parte dos fornecedores consultados pela Administração da Câmara Municipal foram genéricas, não discriminando com precisão,
por exemplo, a quantidade de horas diárias e de pessoas necessárias à execução dos serviços. Além disto, acrescenta a ITI, que no convite 02/2012, a Administração Pública da Câmara Municipal solicitou um orçamento de serviços de assessoria contábil a uma empresa de outro ramo, sem qualquer relação com o objeto a ser cotado, qual
seja, a empresa Assistem – Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica Ltda., que tem por objeto social a prestação
de serviços de assessoria e auditoria técnica na área financeira e serviços de marketing, e que, desconsiderando
o orçamento fornecido pela referida empresa, a pesquisa
prévia de preços de mercado “além de ter sido imprecisa
na definição do objeto, também não preencheu o número
mínimo de 3 (três) orçamentos exigidos pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União”.
JUSTIFICATIVAS
Os responsáveis, Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil), Rita de Cássia Buback (Escriturária da CMG), Cláudia Costa Calenti
Suela (Presidente da CPL), Claudicéia de Souza Francisco

(Secretária da CPL), Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da CPL), Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da CPL), Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar (Membro da CPL) e José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal) apresentam em conjunto suas justificativas aduzindo em síntese que:
“a Câmara Municipal de Guarapari, por ocasião da realização dos Convites n° 001/2012, 002/2012 e 005/2012,
apurou previamente o valor de mercado através de, no
mínimo, 03 (três) orçamentos de fornecedores distintos,
em total sintonia com o que foi relatado acima, não havendo que se falar em cotação ineficiente.”
Aduzem ainda que quanto ao convite 005/2012, a suposta imprecisão na definição do objeto, por si só, não caracteriza prejuízo ao erário e má-fé por parte do Gestor
da Câmara Municipal à época, não havendo razões para
manter a presente irregularidade.
O defendente Tiago Pimenta Moreira, em que pese apresentar defesa separadamente, oferece em texto idêntico
à defesa no que tange a irregularidade em comento.
A defendente Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL)
apresenta defesa no sentido de que “a responsabilidade
somente será atribuída caso haja provas concretas de que
o ato praticado pelo membro da CPL foi realizado com dolo ou culpa” e que no caso concreto ora analisado, “não
será possível atribuir tal responsabilização, considerando
que as condutas supostamente relacionadas à Representada, se por esta praticadas, não foram com qualquer dolo ou culpa.”

são coletadas pela equipe técnica do órgão licitante.
Neste ínterim, observa-se que a conduta ora imputada
aos membros da Comissão de Licitação não contempla
tais atos. Neste sentindo, observamos o disposto na Portaria nº 2.818/2012, que estabelece que as atribuições da
Comissão de Licitação se restringem a “receber, examinar
e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI da Lei 8.666/93.”, ou seja, não encontramos no processo qualquer conduta que aponte que a
cotação de preços fora realizado pela Comissão de Licitação. Ressalta-se ainda, que a irregularidade analisada no
item 2.8, que trata da elaboração imprecisa do objeto da
Licitação já fora atribuída a Comissão de Licitação, não se
podendo estendê-la na presente irregularidade podendo-se incorrer em aplicação bis in idem da irregularidade.
Destarte, ante a análise acima delineada, opinamos pelo afastamento da irregularidade dos seguintes membros da CPL considerados responsáveis na irregularidade ora analisada: Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da CPL), Claudicéia de Souza Francisco (Secretária da
CPL), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da
CPL), Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro
da CPL), Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL).

ANÁLISE

Quanto a mérito da irregularidade ora analisada, verifica-se que, de fato, a consulta realizada pela Administração
da Câmara Municipal aos fornecedores foram genéricas,
não discriminando com precisão, itens essenciais para a
correta cotação de preços, tais como, quantidade de horas diárias e de mão de obra individualizada necessária à
execução dos serviços.

No caso em tela, a irregularidade apontada trata de atos
afetos a fase interna da licitação, fase em que as cotações

Destacamos, que nesta fase interna da licitação compete
à Administração estimar os custos da futura contratação

www.tce.es.gov.br
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(por meio de ampla pesquisa de mercado) e enquadrar o
valor alcançado na modalidade adequada do certame. A
estimativa inicial de custos também será importante para definir o critério de aceitabilidade de preços, que é de
extrema relevância para o sucesso da licitação, haja vista
que é nesse critério que a Comissão de Julgamento da Licitação irá, na fase externa, nortear suas decisões.
No que tange aos argumentos expostos na ITI quanto ao
convite 02/2012, observa-se que o objeto previsto no Edital se limita a descrever “contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria contábil”, não
detalhando, contudo, a carga horária diária e a quantidade de profissionais necessários para a execução dos serviços, o que, por consequência, fez com que as cotações
oferecidas pelos fornecedores consultados pela CMG, fossem genéricas.
Ainda com relação ao Convite 02/2012, fora levantado
na ITI que uma das empresas que teria apresentado orçamento de serviços de assessoria contábil, não poderia
assim fazê-lo em virtude de ser de ramo diverso, sem relação com o objeto a ser cotado, o que faria com que não
fosse atingido o número de três orçamentos válidos. Entretanto, consideramos supera essa questão em razão de
constar no Cartão do CNPJ da empresa Assistem – Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica Ltda., que a mesma
possui como atividade Econômica Principal, serviços de
“consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica”, cadastrada através do Código CNAE
n° 70.20-4-00, Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, onde pode-se verificar que uma das atividades principal da empresa esta o controle orçamentário e procedimentos de contabilidade geral, de contabilidade de custos, e de controle de orçamento, o que supera a questão

neste ponto.
Entretanto, em que pese à superação da questão relativa à empresa “Assistem Ltda.” do convite 002/2012, permanecem as demais irregularidades, inclusive quanto aos
convites 01/2012 e 05/2012, isso porque, ao não detalhar no objeto de maneira adequada, os referidos procedimentos licitatórios foram baseados em cotações de preço genéricas em afronta a Lei de Licitações.
Nesse escopo, convêm que a Administração proceda à
prévia pesquisa dos preços praticados no mercado, juntando ao respectivo processo, se possível, no mínimo três
orçamentos de preço. Ainda que a exigência de juntada
desses orçamentos no respectivo processo não se encontre expressamente consignada na Lei de Licitações,
essa cautela atende às disposições insertas nos arts. 26,
parágrafo único, inc. III, 40, inc. X, e 43, inc. IV, da Lei nº
8.666/93, na jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, bem como, dentre outros, ao princípio da economicidade (na medida em que a Administração obriga-se a
contratar por preços compatíveis e vantajosos).
Destarte, opinamos pela manutenção da irregularidade
em face apenas dos responsáveis José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e
Contábil), Rita de Cássia Buback (Escriturária da CMG) e
Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico CMG), conforme condutas descritas na ITI 39/2014.
3.10 - UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO, SEM A DEVIDA INCLUSÃO NO COMPUTO DA DESPESA COM PESSOAL. (ITEM 2.10 DA ITI)
Base legal : art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal
Referência: Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011),
www.tce.es.gov.br

Contrato 03/2012 (Processo 2696/2011) e Contrato
13/2012, (Processo 0366/2012_.
Responsáveis:
Identificação – Carlos Eurico Pereira dos Santos – Contador da Câmara Municipal de Guarapari
Nexo/Conduta – Classificar incorretamente a despesa
DA ITI
Apontou a ITI que “as despesas decorrente dos Contratos
02/2012, 03/2012 e 05/2012, foram classificados no elemento de despesa incorreto, em inobservância ao art. 18,
§ 1º da LRF”.
Segundo auditoria, nos autos do Processo nº 0366/2012
(relativo ao Convite nº 005/2012 e ao Contrato Administrativo nº 013/2012), verificou-se que a despesa decorrente do contrato em questão foi classificada na Nota de
Empenho nº 0000086/2012, sob o elemento de despesa
“Serviços de Consultoria”, em lugar de “Outras Despesas
de Pessoal”, ignorando as determinações do artigo 18, §
1º da LRF.”
Nos autos do Processo nº 2695/2011 (relativo ao Convite
nº 001/2012 e ao Contrato Administrativo nº 002/20120),
a despesa decorrente do contrato em questão foi classificada na Nota de Reserva de Dotação nº 0000001/2012,
sob o elemento de despesa “Serviços de Consultoria”, em
lugar de “Outras Despesas de Pessoal”.
E por fim, nos autos do Processo nº 2696/2011 (relativo
ao Convite nº 002/2012 e ao Contrato Administrativo nº
003/2012), verificou-se que a despesa decorrente do contrato em questão foi classificada na Nota de Reserva de
Dotação nº 0000002/2012, sob o elemento de despesa
“Serviços de Consultoria”, em lugar de “Outras Despesas
de Pessoal”, ignorando as determinações do artigo 18, §
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1º da LRF.
Conclui a ITI que:
“Para maior gravame, observa-se que houve a omissão
por parte do gestor da realização da referida despesa de
pessoal com terceirização ao enviar ao Tribunal de Contas
o Relatório de Gestão Fiscal do exercício de 2012, através
do Sistema LRFWEB, onde podemos detectar a ausência
da despesa em comento, não a incluindo no cômputo das
despesas com pessoal.”
JUSTIFICATIVAS
O Defendente aduz em sua justificativa que os contratos mencionados na irregularidade, estão relacionados
à contratação de consultoria em recursos humanos, consultoria em contabilidade e consultoria administrativa e
financeira, todos classificados no elemento de despesas
339035000 – Serviços de Consultoria.
Sobre os motivos da classificação, alega ainda:
“Essa classificação foi realizada no início do processo de
contratação das empresas (reserva de dotação), de acordo com o pedido inicial de contratação de despesas em
que se descriminava as atividades que seriam desenvolvidas pelas empresas, que a princípio por não se tratar de
atividade fim, e sim de serviços de orientação e apoio técnico (atividade meio), foram classificadas como serviços
de consultoria.
Considerando ainda, que o possível equívoco contábil na
classificação da despesa tenha prejudicado a apuração de
gastos com pessoal, através do Relatório de Gestão Fiscal,
segue a demonstração do comportamento do índice sem
considerar os valores do contrato e, no segundo momento, considerando os valores dos referidos contratos.
(...)

Verificamos que mesmo considerando os valores dos contratos como “outras Despesas de Pessoal, o percentual de
despesas com pessoal passou de 2,50% para 2,58%, mantendo-se dentro do limite estabelecido pela LRF.”
Requer, por fim, sejam considerados seus atos regulares.
ANÁLISE
A presente irregularidade diz respeito à utilização de elemento de despesa incorreto, sem a devida inclusão no
computo da despesa com pessoal.
Entendeu a área técnica que nos autos dos processos relativos aos convites 02/2012, 03/2012 e 05/2012 ao classificar sob o elemento de despesa “serviços de Consultoria”, em lugar de “outras despesas de Pessoal”, o contador
acabou por prejudicar a apuração de gastos com pessoal.
Entretanto, ao analisarmos as justificativas apresentadas
pelo responsável, verificamos tratar-se de erro escusável
na medida em que a classificação realizada pelo contador no inicio de processo (reserva de dotação), fora realizada de acordo com o pedido inicial de contratação de
despesas em que se descriminavam as atividades que seriam desenvolvidas pelas empresas, que não se tratavam
de atividade fim, e sim de serviços de orientação e apoio
técnico, e, portanto foram classificadas como consultoria.
Além disso, comprova o defendente que ainda que o elemento de despesa estivesse classificado em “outras despesas de pessoal” o percentual de despesas com pessoal
manteve-se dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por fim, importa considerar ainda, que a responsabilidade por enviar o Relatório de Gestão Fiscal a este TCEES
é do ordenador de despesas e não do contador, portanto, não há que se imputar esta irregularidade sob o arguwww.tce.es.gov.br

mento do prejuízo no envio do das informações constantes do Relatório.
Tendo em vista os argumentos ora analisados, na ausência de comprovação de dolo ou de qualquer prejuízo na
apuração do percentual com pessoal no período analisado, opinamos pelo afastamento da irregularidade.
3.11 - HABILITAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA DE RAMO
NÃO PERTINENTE AO DO OBJETO LICITADO COM INOBSERVÂNCIA AO NUMERO MÍNIMO LEGAL DE CONVIDADOS. (item 2.11 da ITI)
Base legal: Artigo 22, § 3º, art. 28, III, art. 40, VI e art. 41,
caput, todos da Lei 8.666/93; Súmula 248 do TCU; e cláusulas 5.1 e 6.1.1 da Carta Convite nº 002/2012.
Referência: Convite 02/2012 (Processo 2696/2011)
Responsabilidade:
Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da
Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar
as habilitações dos participantes do certame, nos termos
do art. 51, caput da Lei 8.666/93. Por sua vez, prescreve o
art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada em ata.
Identificação – Claudicéia de Souza Francisco (Secretária
da Comissão Permanente de Licitação). Conduta/Nexo –
Na qualidade de Secretária da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar as habilitações dos
participantes do certame, nos termos do art. 51, caput da
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Lei 8.666/93. Por sua vez, prescreve o art. 51, § 3º da Lei
8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que
deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição
divergente registrada em ata.
Identificação – Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Na qualidade de membro da Comissão
Permanente de Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº
2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar as habilitações dos participantes do certame, nos termos do
art. 51, caput da Lei 8.666/93. Por sua vez, prescreve o
art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada em ata.
Identificação – Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Na qualidade de membro da Comissão
Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº
2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar as habilitações dos participantes do certame, nos termos do
art. 51, caput da Lei 8.666/93. Por sua vez, prescreve o
art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada em ata.
Identificação – Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL). Conduta/Nexo – Na qualidade de
membro da Comissão Permanente de Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição
processar e julgar as habilitações dos participantes do cer-

tame, nos termos do art. 51, caput da Lei 8.666/93. Por
sua vez, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os
membros da CPL responderão solidariamente por todos
os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser
praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada em ata.
Identificação – Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da
CPL).
Conduta/Nexo – Na qualidade de membro da Comissão
Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº
2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar as habilitações dos participantes do certame, nos termos do
art. 51, caput da Lei 8.666/93. Por sua vez, prescreve o
art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada em ata.
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico
da CMG). Conduta/Nexo – Emitir parecer jurídico ao final
da realização do procedimento licitatório, manifestando-se pela legalidade do procedimento, sem fazer qualquer
referência à habilitação irregular de empresa.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal). Conduta/Nexo – Homologar o procedimento licitatório, sem atentar para a habilitação irregular
de empresa.
DA ITI
Segundo a ITI, as cláusulas 5.1 e 6.1.1 da Carta Convite nº
002/2012 constituem como condição de participação no
certame o fato de as pessoas jurídicas interessadas desenvolverem as atividades constantes do objeto do instrumento convocatório, ao passo que a cláusula 4.1 comwww.tce.es.gov.br

binada com o anexo VI do instrumento convocatório estipulam ser objeto do contrato a prestação de serviços contábeis.
Entretanto, a equipe de auditoria verificou que em que
pese o objeto do instrumento convocatório ser a prestação de serviços contábeis, os convites terem sido encaminhados a apenas três empresas, dentre elas, a empresa Assistem – Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica Ltda., que não teria por objeto social a prestação de
serviços contábeis, como estipulado na Carta Convite nº
002/2012, mas sim de serviço de assessoria e auditoria
técnica na área financeira e de serviços de marketing o
que faria com que esta não pudesse ser considerada habilitada.
Conclui a ITI por entender que:
“(...) desconsiderando-se a participação no certame da
empresa Assistem – Assessoria, Auditoria e Consultoria
Técnica Ltda., a qual, conforme acima mencionado, não
é do ramo pertinente ao objeto licitado e, portanto, deveria ter sido inabilitada, conclui-se que a presente licitação (Convite nº 002/2012) não preencheu o número mínimo de 3 (três) participantes efetivos exigidos pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União.”
JUSTIFICATIVAS
Os defendentes, José Raimundo Dantas (Presidente da
Câmara Municipal), Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da CPL), Claudicéia de Souza Francisco (Secretária da
CPL), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da
CPL), Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro
da CPL) e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL), apresentaram defesa conjuntamente, alegando em síntese que:
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“...o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
(Cartão do CNPJ) da referida empresa, anexado à Fl. 45
do Processo Administrativo n° 2696/2011 (Convite n°
002/2012), apresenta como Atividade Econômica Principal serviços de “consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”, cadastrada através do
Código CNAE n° 70.20-4-00 da Comissão Nacional de Classificação – CONCLA.

apresenta defesa no sentido de que “a responsabilidade
somente será atribuída caso haja provas concretas de que
o ato praticado pelo membro da CPL foi realizado com dolo ou culpa” e que no caso concreto ora analisado, “não
será possível atribuir tal responsabilização, considerando
que as condutas supostamente relacionadas à Representada, se por esta praticadas, não foram com qualquer dolo ou culpa.”

Tal atividade Econômica possibilita a execução das seguintes atividades (Pesquisa extraída do endereço eletrônico
www.cnae.ibge.gov.br):

ANÁLISE

- Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para gestão do negócio prestados a
empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão, etc,;
- a definição de métodos e procedimentos de contabilidade geral, de contabilidade de custos, de controle de orçamentos;
- a consultoria para a negociação entre empresas e seus
trabalhadores;
(...)
Logo, demonstrada a capacidade da empresa Assistem
para executar o objeto almejado através do Convite n°
002/2012, verificamos que a Comissão de Licitação da
Câmara Municipal de Guarapari agiu com o costumeiro
acerto, habilitando-a para a fase de julgamento das propostas de preços (...)”
O defendente Tiago Pimenta Moreira, em que pese apresentar defesa separadamente, oferece em texto idêntico
à defesa no que tange a irregularidade em comento.
A defendente Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL)

A presente irregularidade diz respeito à licitação realizada sob a modalidade de Carta Convite 02/2012, onde, em
que pese três empresas terem sido convidadas a participar, entendeu a área técnica, que uma das empresas participantes deveria ser inabilitada em razão da contratação
se referir a “consultoria contábil”, e não constar tal referência no contrato social da empresa, constando apenas
“serviços de assessoria e auditoria técnica na área financeira e de serviços de marketing”.
Em defesa, os defendentes apresentam o Cartão do CNPJ
da empresa cuja habilitação se discute, onde é possível
extrair de sua análise que a mesma possui como atividade Econômica Principal, serviços de “consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”,
cadastrada através do Código CNAE n° 70.20-4-00, Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, onde pode-se verificar que uma das atividades principal da empresa “Assistem- Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica
Ltda.,” esta o controle orçamentário e procedimentos de
contabilidade geral, de contabilidade de custos, e de controle de orçamento.
Tal constatação é suficiente para elidir os argumentos
apontados no Relatório de auditoria e na Instrução Técnica Inicial no que tange a irregularidade ora objeto de anáwww.tce.es.gov.br

lise, e, portanto, comprovado que a empresa em comento
é ramo pertinente ao objeto licitado, conclui-se que a presente licitação (Convite nº 002/2012) preencheu o número mínimo de 3 (três) participantes efetivos exigidos pela
jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade acima analisada.
3.12 - QUANTITATIVO EXCESSIVO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ITEM 2.12 DA ITI)
Base legal: artigo 37, caput, II e V, da CF/88 e artigo 32,
caput, II e V e 45, § 2º, da Constituição Estadual do ES.
Responsável:
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – Violação aos princípios da moralidade,
eficiência, legalidade, impessoalidade e interesse público,
bem como a regra do concurso público para ingresso na
Administração.
DA ITI
Segundo a ITI, o número de comissionados totalizam 157
servidores, sendo 32 na área administrativa e 125 lotados
nos gabinetes dos vereadores.
Destarte, aponta a ITI que:
“Com base nos quantitativos acima demonstrados e tendo em vista que o provimento em comissão destina-se,
especificamente, aos cargos de chefia, assessoramento e
direção, artigo 37, V, da CRF/88, vislumbra-se, o possível
desempenho de funções rotineiras - destinadas especificamente aos servidores de carreira - por servidores comissionados, evidenciando desvio de função pública no
Poder Legislativo Municipal.
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Com fundamento na desproporção entre o número de
servidores efetivos e comissionados lotados na CMG, conclui- se na ITI que a quantidade excessiva de servidores
comissionados “denota violação aos princípios da moralidade, eficiência, legalidade, impessoalidade e interesse
público, bem como a regra do concurso público para ingresso na Administração.”
JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, aduz o defendente em síntese, que realizou concurso público deflagrado por meio do Edital n°
001/2012 em 27 de abril de 2012 para provimento de 17
(dezessete) cargos efetivos, dentre eles o de Procurador,
homologado em 19 de dezembro de 2012.
Alega ainda que:
“E apesar do justificante não mais figurar no quadro de
vereadores do Legislativo Municipal para o mandato de
2013-2016, nem mesmo atuar em seu quadro de servidores, os técnicos do TCE-ES estão lhe atribuindo responsabilidade pela conduta de terceiros no ano seguinte ao seu
período de gestão ora analisado. Vejamos:
... tendo o Presidente da CMG homologado o concurso
em 19 de dezembro de 2012, nenhuma medida foi tomada então visando ao provimento dos mesmos, confirmando não ser este o interesse dos gestores da CMG –
fls 211 – processo 3237/2013. (destacamos).
Data máxima vênia ao entendimento dos técnicos desta
Corte de Contas, mas o direito brasileiro só admite a imputação de resultado a quem lhe deu causa, e o justificante pautou sua conduta em conformidade com os princípios basilares da Administração Pública, conforme restará
demonstrado a seguir.”
Ante as argumentações acima expostas, requer o justifi-

cante, considere “sanado” a presente irregularidade.
ANÁLISE
Trata a presente irregularidade de análise quanto à infringência ao art. 37, incisos II e V da Constituição Federal,
bem como aos arts. 32, caput, incisos II e V e 45, § 2° da
Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, em razão da constatação da Equipe de auditoria de número excessivo de servidores comissionados na Câmara Municipal de Guarapari.
Antes de analisar a situação fática que ensejou a presente
irregularidade, convém tecer algumas considerações sobre a natureza dos cargos de provimento comissionado.
A existência de cargos para provimento sob a forma comissionada encontra previsão no art. 37, V, da Constituição da República Federativa do Brasil, verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (...)
V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia
e assessoramento.”
Da redação do dispositivo constitucional verifica-se que
tais cargos estão atrelados ao critério de confiança política, limitados ao exercício das funções de chefia, direção e
assessoramento. Assim, o provimento comissionado deve ser encarado como exceção à regra constitucional do
provimento mediante concurso público, destinada às siwww.tce.es.gov.br

tuações nas quais a natureza do cargo exige a aludida confiança e para as referidas atribuições, em estrita conformidade com o disposto no Texto Constitucional. Neste ponto cabe trazer a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello
(Curso de Direito Administrativo, 17ª ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 277):
“Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento
dispensa concurso público) são aqueles vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de
confiança da autoridade competente para preenchê-lo, a
qual também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente,
quem os esteja titularizando”.
Neste ínterim, cabe assinalarmos ainda, que há que se
observar o princípio da proporcionalidade entre o número de servidores efetivos e em cargo em comissão. Neste
sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal (RE
365368 SC):
“Agravo interno. Ação direta de inconstitucionalidade.
Ato normativo municipal. Princípio da proporcionalidade.
Ofensa. Incompatibilidade entre o número de servidores
efetivos e em cargos em comissão.
I – Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos
atos normativos e de administração do Poder Público em
relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.
II – Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em
comissão, de maneira que exista estrutura para atuação
do Poder Legislativo local.
III – Agravo improvido.”
Ao analisarmos a irregularidade ora apontada, verificamos tratar-se de situação fática encontrada no ano de
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2012, ano em que fora realizado concurso público devidamente homologado em 19 de dezembro de 2012, onde se
questiona que, nenhuma medida a época da elaboração
do Relatório de Auditoria, ainda tinha sido tomada visando ao provimento dos mesmos.
Ocorre que, em que pese conforme exposto acima, o entendimento do STF no sentido da guarda na proporção
entre cargos efetivos e comissionados, entendemos que
por se tratar de necessidade de reestruturação da Câmara
Municipal de Guarapari, apenas o atual gestor teria condições de tomar as atitudes necessárias para a adequação da situação referente ao quadro de pessoal daquela casa de leis.
Além disto, apesar do número desproporcional de servidores comissionados, comparados a efetivos, não verificamos nos autos, quaisquer documentos que comprovem
que à época, efetivamente havia servidores comissionados exercendo funções exclusivas de servidores efetivos,
ou em desvio de função.
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade, e sugerimos que caso esta Corte assim entenda,
recomende ao atual Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari que observe as diretrizes expostas neste feito no que tange ao provimento de cargos em comissão,
a fim de que sejam realizadas as alterações pertinentes
na legislação, de modo que, observando-se a necessidade de tais cargos para a Administração, sejam esses
transformados em efetivos e, consequentemente, providos via concurso público, sob pena de responsabilização futura.
3.13 - INVESTIDURA IRREGULAR DA CPL (ITEM 2.13 DA
ITI)

Base legal: Artigo 51, § 4.º da Lei 8.666/93.
Responsável:
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – Reconduzir servidores à CPL pelo quarto ano seguido violando o princípio da rotatividade dos
mandatos, descumprindo a legislação pertinente.
DA ITI
Apontou a ITI que, a equipe de auditoria, ao analisar a
composição da CPL para o exercício de 2012, verificou a
recondução irregular de alguns de seus membros desde
2009, o que infringiria ao art. 51, § 4ª da Lei 8.666/93.
Conclui a ITI por entender que as reconduções dos servidores caracterizariam infração ao Parágrafo 4.º do Artigo 51 da Lei 8.666/93, que veda a recondução total dos
membros das comissões, ressaltando por fim, que esta irregularidade teria sido apontada nos Relatórios de Auditoria nos exercícios de 2010 (RAO 76/2011) e 2011 (RAO
57/2012).
JUSTIFICATIVAS
Aduz o Justificante em sua defesa em síntese, que cumpriu o disposto no §4°, do artigo 51 da Lei 8666/93, vez
que, a recondução dos membros da Comissão de licitação
não se deu em sua totalidade e não há vedação na lei à
quarta, quinta ou sexta investidura. Vejamos:
“...a equipe de controladores apontou no relatório de
auditoria que as servidoras Cláudia Costa Calenti Suela,
Claudicéia de Souza Francisco e Ruth Ramalhete Ferreira
foram reconduzidas de forma irregular, sob a alegação de
que as mesmas fazem parte da CPL desde 2009, e, neste
caso, estariam impedidas de exercer um quarto “mandawww.tce.es.gov.br

to” subsequente como integrantes da Comissão Permanente de Licitação.
(...)
Em momento algum se falou em vedação à quarta, quinta ou sexta investidura, ou seja, se o legislador objetivasse
vedar a recondução de qualquer membro tal preceito deveria estar expresso na lei.
Por fim, alega a existência de um pequeno número de servidores efetivos na Câmara de Guarapari, e que a maior
parte possui no máximo, o 1° grau de escolaridade, “não
atendendo as necessidades de instrução suficientes para atuarem com eficiência e eficácia na Comissão permanente de Licitação”, e requer a ‘desconsideração’ da irregularidade.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto à irregularidade na recondução dos membros da Comissão Permanente de Licitação
da Câmara Municipal de Guarapari, em que, segundo a
ITI, três servidoras foram reconduzidas por quatro anos
consecutivos como membros da CPL.
Neste ínterim, temos que as normas gerais previstas na
Lei nº 8.666/93 relativas à Comissão de Licitação são as
mesmas para todos os servidores que integram a Comissão de Licitação, independentemente da função que desempenhem neste órgão colegiado. Destarte, a análise
abaixo delineada vale tanto para o presidente quanto para os demais membros.
Nos termos do art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/93, está expressamente vedada tão-somente à recondução total dos
membros da Comissão, e numa interpretação deste dispositivo é perfeitamente possível que se afirme que a totalidade dos membros não poderia ter seu mandato prorSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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rogado, ou seja, ser reconduzidos, nada obstando, por outro lado, a recondução de alguns destes membros. Logo,
“(...) alguns dos membros da Comissão poderão ser reconduzidos para a segunda investidura consecutiva à primeira desde que outros sejam substituídos após um ano
e mantida a proporção do caput do art. 51. Em nenhuma
hipótese é de admitir-se a terceira investidura” (cf. Jessé
Torres Pereira Junior, em Comentários à Lei das Licitações
e Contratações da Administração Pública, 4ª ed., Rio de
Janeiro, Renovar, 1997, p. 358).
No mesmo sentido preleciona Diógenes Gasparini:
“Admitida à recondução de parte dos membros, cabe
questionar: até quantas reconduções seria legítimo ou,
de outro modo, quantas vezes o membro poderia ser reconduzido para a mesma comissão permanente de licitação? Apenas uma, pois as reconduções sucessivas acabariam por violar o princípio republicano da rotatividade dos mandatos dos titulares de cargos executivos” (em
Comissões de Licitação, São Paulo, NDJ, 1997, p. 58).
Nesse mesmo sentido, relativamente à possibilidade da
recondução parcial, vale citar a Decisão nº 245/00 (TC700.048/98-7) do Tribunal de Contas da União. Assim,
diante do caso concreto, poderia determinado membro da Comissão (seja o presidente ou não) permanecer
dois anos no cargo, desde que haja modificação de outros membros da Comissão. Contudo, não será admitida a
permanência desse membro que ocupou o cargo por dois
anos para um terceiro mandato, vale dizer, a recondução
parcial é possível para a mesma Comissão após um ano,
que configura o prazo máximo da investidura; porém, a
terceira investidura consecutiva resta impedida, a fim de
evitar a perpetuação de determinados servidores no desempenho das atribuições inerentes à Comissão, em de-

trimento de outros.
Há casos, entretanto, em que por limitações do número de servidores aptos a enfrentar as árduas tarefas típicas das comissões a rotatividade almejada pela lei passa a
ser dificultosa, competindo à autoridade competente para designar os membros da comissão elaborar justificativa
apontando os motivos pelos quais estará havendo recondução de seus membros, entretanto, não vislumbramos
da análise dos autos a existência desta justificativa nos
processos administrativos da CMG para esta recondução.
Destarte, ante o todo o exposto opinamos pela manutenção da irregularidade em face de José Raimundo Dantas
(Presidente da CMG), na forma da conduta descrita na
ITI 39/2014.
3.14 - RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO (ITEM
2.14 DA ITI)
Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26 de
novembro de 2001.
Responsável:
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – Autorizar o pagamento de gratificações
em desacordo com a lei, viabilizando seu recebimento indevido e, por conseguinte, causando prejuízo ao erário.
DA ITI
Aponta a ITI que, por meio das portarias 2.817/2012 e
2.818/2012, foram designados servidores para participar
das comissões de Licitação, durante o exercício de 2012,
sendo a eles atribuídas gratificações. Entretanto, a Lei municipal 2.128/2001 em seu art. 9°, § 5° teria autorizado ao
Presidente da Câmara a conceder gratificação, desde que
www.tce.es.gov.br

o exercício da função fosse fora do expediente normal de
trabalho, contudo, os certames teriam ocorrido dentro do
horário regular de trabalho, o que geraria um pagamento indevido aos servidores participantes das comissões.
Neste ínterim, conclui a ITI, com base na análise das fichas
financeiras dos membros das comissões de licitação que:
“Assim, diante dos fatos relatados, verifica-se que os valores pagos, a título de gratificação por participação em
comissão de licitações, no total de R$ 124.200,00 (cento e vinte e quatro mil e duzentos reais), equivalentes a
54.982,51 (cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta
e dois vírgula cinquenta e um) VRTEs, são passíveis de devolução ao erário.”
JUSTIFICATIVAS
Aduz o Justificante que:
“A equipe de auditores usou como embasamento para a
infringência apontada, o fato de que as licitações foram
realizadas durante o horário normal de funcionamento da
Câmara Municipal de Guarapari, quando seus servidores
estão desempenhando suas respectivas funções.
Entretanto, é de conhecimento de todos que as atividades desenvolvidas pelas comissões de licitação não estão
elencadas no rol de atividades normais dos servidores,
não constituindo tal fato como instrumento válido para
atestar se os trabalhos desenvolvidos pelas referidas comissões se deram durante o horário normal de expediente.
Isto porque, quando a equipe de auditores se referiu especificamente aos trabalhos desenvolvidos pelas comissões de licitação e de pregão, apenas fizeram menção
quanto ao horário em que ocorreram as sessões públicas,
e esqueceram que o trabalho destas equipes não se limiSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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tava às respectivas sessões.”
Por fim, argumenta que não efetuou pagamento de gratificação indevida, que as atividades dos membros não integravam as atribuições regulares de seus respectivos cargos e nem foram totalmente realizados em horário normal de expediente, requerendo por fim a desconsideração da irregularidade.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto à irregularidade referente ao
pagamento indevido de gratificação aos membros da Comissão Permanente de Licitação em afronta ao previsto
no art. 9° da Lei Municipal n° 2.128/2001, que permitia
o pagamento para os membros da Comissão, desde que
o exercício dessa função fosse fora do expediente normal
de trabalho.
Relativamente aos membros da CPL, os técnicos desta
Corte de Contas verificaram que praticamente todos os
procedimentos licitatórios ocorreram à tarde, mesmo horário de trabalho dos servidores nomeados para as comissões de licitação. Desta forma, entendeu a equipe que
não caberia o recebimento de gratificação, já que o exercício da função na CPL ocorreu durante o horário normal
de trabalho dos servidores e, de acordo com § 5º do artigo 9º da Lei nº Lei nº 2.128/2001, que trata da estrutura administrativa do Legislativo Municipal, somente receberiam gratificação os servidores nomeados para comporem comissões ou grupos de trabalho, desde que o exercício dessa função seja fora do expediente normal de trabalho.
O Defendente alega, em suma, que grande parte dos trabalhos desenvolvidos pelas comissões nomeadas pela Câmara Municipal de Guarapari foram realizados fora do ho-

rário normal de expediente, para que os mesmos não prejudicassem as atividades rotineiras daqueles servidores.
Alega, também, que o trabalho desenvolvido pelos servidores nomeados para as Comissões de Licitação não se limita às respectivas sessões.
Inicialmente teceremos algumas considerações sobre a
Comissão de Licitação. A comissão de licitação, conforme
disposto no inciso XVI do art. 6º da Lei 8.666/93, tem a
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas modalidades concorrências, tomadas de preços e convites, podendo ser comissão permanente ou especial.
Não há, nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, qualquer impedimento para que seja instituída gratificação aos membros
da CPL ou ao pregoeiro e respectiva equipe de apoio. Contudo, vale destacar que a criação destas gratificações depende de lei própria a ser aprovada pela Câmara de Vereadores do município. Logo, será a Lei instituidora das gratificações que irá especificar os critérios para o seu pagamento. O §5º do artigo 9º da Lei nº 2.128/2001, que trata
da estrutura administrativa do Legislativo Municipal, estabelece o seguinte em relação às gratificações:
“Art. 9.º. Os limites de dispêndio global com os cargos serão fixados pela Mesa Diretora, exigida a existência prévia
e suficiente de crédito orçamentário.
(...)
§ 5.º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Guarapari autorizado a conceder gratificação, até o limite da referência CCL-5, aos servidores indicados para comporem
comissões ou grupos de trabalho, desde que o exercício
dessa função seja fora do expediente normal de trabalho,
www.tce.es.gov.br

não incorporando aos vencimentos para quaisquer efeitos.”
Consoante o referido diploma legal, para receber a gratificação, não basta que o servidor tenha simplesmente sido nomeado para a função, é necessário que a função seja exercida e que o seja fora do expediente norma de trabalho. Ao se analisar os autos, verifica-se que a comissão
de Licitação estava assim composta:
Durante o exercício auditado foram realizados os seguintes processos licitatórios:
Desta forma, observa-se que com exceção do Pregão Presencial n° 01/2012, os demais procedimentos licitatórios
ocorreram no turno da tarde, ou seja, no horário de funcionamento da Câmara.
Insta frisar, que para a devida comprovação que os membros da CPL exerceram outras atividades além da participação na sessão pública de licitação, seria necessário
comprovar, por meio de controle de frequência/horário
ou outro instrumento hábil, que os trabalhos desenvolvidos pela comissão de licitação da Câmara Municipal de
Guarapari, foram realizados fora do horário normal de expediente, o que, de fato, não se verifica no presente caso.
O gestor público tem o dever de aplicar os recursos públicos da melhor maneira possível, evitando o desperdício.
A boa gestão do gasto público permite a redução de desperdícios, o que possibilita o aumento dos recursos disponíveis para a Administração Pública atender melhor a população nas mais diversas formas. Uma adequada gestão
pública tem que se apoiar nos seguintes pilares: planejamento, transparência, controle e responsabilidade. Estes também são os pilares que balizam a Lei de Responsabilidade Fiscal. Evidentemente que além desses princíSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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pios ainda é imprescindível que o gestor atue com ética,
o que balizará o seu comportamento perante a sociedade
que representa.
No que tange à alegação de que os servidores nomeados
para as Comissões exerceram suas atribuições fora do horário de trabalho, entende-se que é necessário existir documento comprobatório da efetiva jornada de trabalho
do servidor, o que não foi feito pelo gestor. Neste ponto,
importa ressaltar, que em fase de instrução de mérito (ou
conclusiva), a análise se baseia nas teses e argumentos
apresentados pela defesa, valendo-se das provas constantes dos autos, o que não foi feito neste item. Não basta os
gestores dizerem que a inconsistência não existiu. É necessário que se comprove por meio de documentos. Não
basta, para o saneamento da irregularidade, a simples
alegação desacompanhada de elementos probatórios.
De acordo com o artigo 27 da Lei nº 2.559, de 23 de dezembro de 2005, os servidores da Câmara Municipal de
Guarapari têm que cumprir uma jornada de trabalho semanal de 30 horas. E, conforme comprovado pela equipe
de auditoria, os membros cumpriam o horário vespertino, ou seja, no mesmo horário em que ocorreram os certames.

Base legal: Arts. 37, XXI “In fine” da Constituição Federal,
art. 3º, § 1º, I, e art. 30 da Lei 8.666/93.

• Implantação do sistema de gerenciamento eletrônico
de documentos web;

Referência: Pregão Presencial 02/2012 (Contrato 16/2012
e Termo aditivo 01/2012, Processo 326/2012)

•Executar a compilação da legislação Municipal de Guarapari;

Responsável:

•Executar a gestão documental do arquivo;

Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).

•Efetuar a manutenção mensal do portal;

Conduta/Nexo – Realizar contratação com cláusulas que
frustraram o caráter competitivo da licitação, ocasionado
uma contratação em desacordo com a lei.
Identificação – Marco Antônio Pereira Martins (Pregoeiro da CMG).
Conduta/Nexo – Elaborar o Edital com cláusulas que frustraram o caráter competitivo da licitação, ocasionado
uma contratação em desacordo com a lei.
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG).
Conduta/Nexo – Emitir parecer sobre o Edital e para a
contratação de empresa, sem observar as cláusulas que
frustraram o caráter competitivo da licitação, ocasionado
uma contratação em desacordo com a lei.
DA ITI

Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face do senhor José Raimundo Dantas (Presidente da CMG), conforme conduta descrita na ITI 39/2014,
sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$
124.200,00 (cento e vinte e quatro mil e duzentos reais),
equivalente a 54.982,51 (cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um) VRTE.

Relata a ITI que:

3.15 – INCLUSÃO DE CLÁUSULAS QUE FRUSTRARAM O
CARATER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO (ITEM 2.15 DA ITI)

• Implantação do sistema para recuperação e busca da legislação;

“A Câmara Municipal de Guarapari contratou a empresa
Ágape Assessoria e Consultoria Ltda. através do Pregão
Presencial nº 2/2012 para prestação de serviços em Tecnologia da Informação com as seguintes descrições:
•Reformular o portal oficial da Câmara Municipal de Guarapari;
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•Efetuar a atualização do portal em tempo real;
•Licença de uso e suporte técnico ao sistema para armazenamento e busca da legislação Municipal;
•Licença de uso e suporte técnico ao sistema de gerenciamento de documentos web.
Entretanto, o item 6.1.5 – i do Edital, referente à qualificação técnica, exigiu que os participantes deveriam possuir em seu quadro permanente, profissional devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e que
seja detentor de atestado de responsabilidade técnica pela compilação de legislação.
Entende-se que esta exigência é desproporcional ao objeto do certame, prestação de serviços em Tecnologia da Informação. O serviço de compilação de leis, nada mais é do
que agrupar as leis, atividade relativamente simples e que
não necessita de conhecimentos jurídicos para realizá-la.
Ainda, no item 6.1.5 – h do referido Edital, exige-se que
os participantes deveriam possuir em seu quadro de servidores, profissional devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Administração e que seja detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de
serviços de compilação de atos normativos ou de digitalização de documentos. Assim, novamente o jurisdicionado fez uma exigência que restringiu a competitividade,
visto que a descrição do objeto contratado é bem clara,
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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e se referem à prestação de serviços em Tecnologia de Informação. Desta forma, o jurisdicionado incluiu cláusulas
que comprometeram o caráter competitivo do certame,
indo de encontro a vários mandamentos da Lei de Licitações, em especial o art.37, XXI, in fine, art. 30 e 3º, § 1º, I,
da Lei 8.666/93.”
JUSTIFICATIVAS
Os defendentes José Raimundo Dantas (presidente da
CMG) e Marco Antônio Pereira Martins (Pregoeiro da
CMG) apresentaram suas justificativas em conjunto aduzindo em sua defesa a importância do serviço contratado,
“compilação e leis”:
“A compilação, portanto, é muito importante, pois supre a
grande necessidade de consultar leis atualizadas, com todas as modificações ocorridas no texto.

gão 002/2012 não foram desarrazoadas a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame.
Alega ainda que a compilação de Leis não é um serviço trivial, mas sim especializado:
“Para chegarmos a este objetivo se faz necessária a análise jurídica da legislação. Como não exigir que o profissional responsável por esta análise técnica tenha formação
jurídica? Não podemos deixar de levar em consideração
que estamos tratando da legislação oficial do município
de Guarapari(...)
A Câmara Municipal ao exigir profissional com formação
jurídica não restringiu a competitividade do certame. Tal
exigência teve como único objetivo constitui garantia mínima suficiente de que o futuro contratado teria capacidade de cumprir o serviço de Compilação de Leis...”

A Câmara Municipal de Guarapari, ao contratar o serviço de Compilação de Leis, através do Pregão Presencial
n° 002/2012, não buscou simplesmente o agrupamento
de suas leis e publicação em seu Portal de modo simples
e trivial, como são publicadas na maioria dos órgãos públicos, incluindo aqui o Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo. A Câmara Municipal de Guarapari optou
por publicar sua legislação de uma forma mais eficiente e
transparente para o cidadão, disponibilizando não apenas
a legislação como foi aprovada, mas a Legislação Compilada, contendo todas as alterações em seu próprio texto
e seguindo os mesmos parâmetros do site do Planalto ao
publicar a Legislação Federal.”

ANÁLISE

O defendente Thiago Pimenta Moreira (assessor Jurídico)
aduz em suas razões a possibilidade de exigência da qualificação técnica, citando o art. 30 da Lei de Licitações e ressaltando que as exigências de qualificação técnica do Pre-

Já no item 6.1.5 – h do referido Edital, é exigido que os
participantes deveriam possuir em seus quadros de servidores, profissional devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Administração e que fosse detentor de

Trata-se de análise de irregularidade quanto à inclusão de
cláusulas que teriam frustrado o caráter competitivo no
Pregão presencial 02/2012, através do qual, a CMG contratou empresa para prestação de serviços em tecnologia
da informação.
Da análise do instrumento convocatório, encontramos
dois itens que necessitam de análise. O primeiro refere-se ao item 6.1.5-i do Edital, que exigiu que os participantes deveriam possuir em seu quadro permanente, profissional devidamente inscrito na Ordem dos advogados do
Brasil (OAB) e que seja detentor de atestado de responsabilidade técnica pela compilação de legislação.
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atestado de responsabilidade técnica por execução de
serviços de compilação de atos normativos ou de digitalização de documentos.
Insta-nos tecer algumas considerações acerca da exigência constante do art. 30, inc. I, da Lei nº 8.666/93, visto
que, esta somente será legítima se de fato existir uma entidade profissional competente, vale dizer, um órgão que
fiscalize determinada profissão diretamente atrelada ao
objeto do certame, a exemplo do que ocorre com o CREA,
quanto aos serviços de engenharia, arquitetura e agronomia.
A Administração, ao elaborar seus editais, deve responder
à seguinte indagação: “Existe uma entidade fiscalizadora
de profissões pertinente ao objeto que estamos licitando?”. Caso a resposta seja positiva, deve a Administração
já indicar no edital qual é a entidade (registro no CREA, no
CRA, no CRQ, na OAB etc.)
Na hipótese de não haver sujeição à fiscalização de nenhuma entidade profissional competente, não poderá
prosperar exigência editalícia neste sentido, por burla ao
estabelecido no art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93.
Neste caso é perfeitamente possível que a Administração
dispense este documento para fins habilitatórios. Sobre o
assunto leciona Marçal Justen Filho:
“A primeira ponderação a fazer consiste na impossibilidade de impor limites ao exercício de uma atividade ou
profissão a não ser em virtude de lei. Essa é uma garantia consagrada no art. 170, parágrafo único, da CF/88. Já
o art. 5º, inc. XIII, assegura a liberdade de profissão, ressalvando apenas qualificações profissionais estabelecidas
em lei. Portanto, o inc. I do art. 30 apenas pode ser aplicado se e quando houver uma lei restringindo o livre exercício de atividades” (em Comentários à Lei de Licitações
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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e Contratos Administrativos, 8ª ed., São Paulo, Dialética,
2001, p. 329).”

Base legal: Artigo 65, caput, e inciso II, alínea “d”, da Lei
8.666/1993.

No caso em tela, depreende-se da análise da descrição do
objeto do Pregão Presencial n°02/2012, tratar-se de serviço em tecnologia da informação, e neste ínterim, observamos a necessidade de haver íntima correlação entre a
especialização exigida e a singularidade do objeto, o que
não ocorreu no presente caso.

Referência: Contrato 014/2012 (Processo 1.791/2011)

Ao exigir, em um processo licitatório, que visa selecionar
melhor proposta para aquisição e serviços de tecnologia
da informação, a necessidade de possuir em seu quadro
permanente profissional devidamente inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB e que o mesmo, fosse detentor de atestado de responsabilidade técnica pela compilação de legislação, e ainda, a exigência de profissionais
reconhecidos pelo Conselho Regional de Administração CRA, detentores de atestado de responsabilidade técnica
por execução de serviços de compilação de atos normativos ou de digitalização de documentos, entendemos que
tal exigência não guarda pertinência com as características e objetos da licitação em comento, sendo exigência
desarrazoada que vem tão somente a frustrar o caráter
competitivo da licitação, infringindo frontalmente o previsto no art. 30, II da lei 8666/93.
Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade em face de José Raimundo Dantas Presidente da
CMG), Marco Antônio Pereira Martins(Pregoeiro) e Tiago Pimenta Moreira (assessor jurídico), na forma da conduta descrita na ITI 39/2014.
3.16 - CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO REESTABELECENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO SEM A DEVIDA EXPOSIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS QUE O MOTIVARAM. (ITEM 2.16 DA ITI)

Responsáveis
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – Assinar termo aditivo reestabelecendo
o equilíbrio econômico financeiro de contrato sem a devida exposição das justificativas que motivaram o aumento
dos custos originalmente acordados.
Identificação – Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI (contratada).
Conduta/Nexo – Receber pagamento decorrente de termo aditivo reestabelecendo o equilíbrio econômico financeiro de contrato sem a devida exposição das justificativas que motivaram o aumento dos custos originalmente
acordados.
DA ITI
Segundo apontamentos da ITI, o Poder legislativo municipal celebrou com a empresa Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI o contrato 14/2012, no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), assinado em
11 de abril de 2012 e com prazo de vigência de 120 dias a
contar desta data, tendo por objeto a realização de concurso público para o preenchimento de 17 (dezessete)
cargos efetivos integrantes da estrutura administrativa.
Após um escorço histórico do contrato, que inclui a explanação sobre a reabertura das inscrições para o concurso bem como demais alterações de prazo ocorridas, a ITI
conclui pelo seguinte entendimento:
“A Administração deve ampliar a remuneração do partiwww.tce.es.gov.br

cular proporcionalmente à majoração dos encargos verificados, restaurando a situação originalmente pactuada, de
modo que aquele não arque com encargos mais onerosos
do que os estabelecidos inicialmente. Contudo, a revisão
dos preços deve se dar de forma fundamentada, através
de documentos que efetivamente comprovem o aumento
dos custos pela contratada. Entretanto, observou-se que
o Presidente da CMG não exigiu qualquer documentação
neste sentido, autorizando a majoração do valor contratual visando ao reestabelecido do seu justo equilíbrio “nos
moldes requeridos pela contratada”, sem expor adequadamente as justificativas que embasaram tal alteração, o
que resultou no Aditivo n. 002 ao Contrato 014/2012, aumentando seu valor em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), equivalentes a 25% do valor inicial pactuado de R$
76.000,00, em infringência ao artigo 65, caput, e inciso II,
alínea “d”, da Lei 8.666/1993.
Diante do exposto, entende-se passível de devolução o
valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), equivalentes
a 8.411,17 VRTE.”
JUSTIFICATIVAS
O defendente José Raimundo Dantas aduz em suas razões
que em que pese constar no relatório de auditoria toda
descrição dos fatos com as devidas interrupções que motivaram o adiamento do concurso (objeto do contrato), a
equipe de auditoria relata que não houve motivação para
a assinatura do termo aditivo. Vejamos:
“A toda evidência, 04 (quatro) dias antes da aplicação das
provas escritas, todos os procedimentos para a aplicação
das provas já se encontravam realizados, tais como: seleção de pessoal que iria compor a fiscalização das salas,
corredores, reuniões para esclarecimentos e orientações
para os mesmos, escolha das 05 (cinco) escolas onde seSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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riam aplicadas as provas, gabaritos das provas onde constam a data, o local e o horário da prova, listagem dos candidatos por sala, distribuição de salas, provas envelopadas e lacradas, etc. Com certeza a alteração unilateral do
contrato tornou-se onerosa para a contratada (IADI), em
decorrência destes procedimentos, porque foram repetidos, o que amparou o pedido e adoção do recurso de reequilíbrio financeiro, legalmente previsto. Porém, estes
custos e demais gastos foram negligenciados pela Equipe
de auditoria relatora.
Para a formação de custos para a aplicação do concurso
chegou-se aos valores contratados, com fundamento na
previsão de até 1000 (um mil) candidatos inscritos, com
a abertura do recebimento das inscrições por um período
de 15 (quinze) dias aproximadamente, dados estes normalmente utilizados, conforme constou do texto do Edital n° 001/2012, no período de 30 de abril a 14 de maio
de 2012.
Entretanto, o prazo de recebimento das inscrições foi
prorrogado até o dia 25 de maio de 2012, cuja alteração
unilateral do contrato tornou-se onerosa para uma das
partes decorrentes destes procedimentos.
Ressaltamos que a proposta apresentada pela contratada
foi formalizada com base na previsão de cerca de 800(oitocentas) inscrições de candidatos, tomado por base o
número de inscritos até os últimos dias de inscrição havidas, quando houve extensão do referido prazo, conforme
consta do Edital n° 002/2012, prorrogando o prazo de recebimento das inscrições até o dia 25 de maio de 2012.”
Por fim, alega que visando manter a relação entre as obrigações mútuas anteriormente ajustadas, a CMG acatou a
solicitação da contratada, restabelecendo em 25% (vinte
e cinco por cento) do valor contratado, que, embora insu-

ficientes para acobertar os custos onerados, teriam minimizado os prejuízos suportados pela contratada.
O defendente Instituto de Apoio e desenvolvimento intersetorial – IADI, aduz em sua defesa, em síntese que:
“ Sem dar causa, ao alvedrio ou qualquer consulta à empresa, sem a sua participação nas decisões e de forma totalmente imprevisível, prorrogou-se o prazo de recebimento das inscrições, até o dia 25 de maio, cuja alteração
unilateral do contrato tornou-se onerosa para uma das
partes decorrente desses procedimentos.
Ressaltamos que o IAFI estava correto, pois, de conformidade com as previsões de custos que embasaram os valores constantes da proposta, ter-se-ia recebidos cerca de
800(oitocentas) inscrições de candidatos, tomado por base o número de inscritos até os últimos dias de inscrições
havidas, quando houve extensão do referido prazo, conforme consta do Edital n° 002/2012, prorrogando o prazo de recebimento das inscrições até o dia 25 de maio de
2012”
Por fim, requer a “manutenção da relação entre as obrigações mútuas anteriormente ajustadas” afim de minimizar
os prejuízos suportados.
ANÁLISE
Trata-se de analise quanto à formalização de termo aditivo, que acresceu em 25% o valor originalmente contratado sob a alegação de reestabelecimento do reequilíbrio
econômico financeiro, sustentado, em síntese no fato do
valor inicial ofertado pela empresa inicialmente de R$
76.000 (setenta e seis mil reais) ter sido formulado com
base na previsão de apenas 1.000(um mil) candidatos inscritos e ter-se após prorrogação de prazo, constatado o
registro de 2.271 candidatos habilitados.
www.tce.es.gov.br

Da analise dos argumentos do defendente, bem como
dos documentos acostados aos autos, verifica-se que estamos frente a dois argumentos para a consolidação do
termo aditivo. O primeiro refere-se ao fato da reabertura do prazo de inscrição que teria gerado um aumento do
número de inscritos, e o segundo, quanto à alteração na
data da realização das provas decorrente da suspensão do
andamento do concurso.
No que tange ao primeiro argumento, observamos da leitura do Contrato 14/2012, que o prazo de vigência era de
120 dias, tendo sido prorrogado por igual período, através
da celebração do Termo Aditivo 01, sendo mantidas inalteradas as demais clausulas do mesmo. Observa-se ainda que não há no contrato, no Edital de pregão que o originou, tampouco na proposta apresentada pela empresa
vencedora, qualquer limitação ao período em que ficariam abertas as inscrições ou limitação ao número máximo de inscrições recebidas, não sendo possível portanto,
pela ausência de qualquer previsão contratual neste sentido, ser utilizada como argumento balizador para “reequilíbrio econômico financeiro do contrato.”
Além disso, as alterações contratuais, não previstas no
edital, feriram o princípio da isonomia entre os licitantes, visto que as concorrentes apresentaram propostas de
acordo com o previsto no instrumento convocatório, isto
é, sem considerar a possibilidade de reajuste.
Quanto ao segundo argumento, onde se aduz que houve
um aumento de custo tendo em vista a alteração na data
da realização das provas decorrente da suspensão do andamento do concurso, o problema está no fato de que o
valor dos prejuízos que se alegam terem sido suportados
pela empresa contratada não foram comprovados, sendo
calculado o valor de 25% (vinte cinco por cento) por uma
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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estimativa da empresa contratada, que foi aceita sem
questionamentos pela contratante.
Não se questiona a possibilidade do reequilíbrio econômico financeiro devido a alteração da data da realização das
provas, e esta alteração de datas na execução contratual
encontra-se devidamente comprovada, mas o que não se
encontra comprovado é o quanto exatamente esta alteração majorou ou não os custos da contratada, e isto não
resta comprovado no processo, não sendo exigido pelo
Presidente da CMG qualquer documentação comprobatória que a empresa teria sido onerada em R$ 19.000,00
(dezenove mil reais).
Verifica-se, assim, que a prorrogação do ajuste somente
acarretará a revisão do valor contratual se, de fato, ocorrer o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do
ajuste, o que deverá restar amplamente demonstrado
nos autos do competente processo administrativo, o que
não ocorreu no caso em tela, tendo sido o valor do ajuste
calculado sob mera estimativa.
Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade, em face de José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG) e do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI (contratada), com a consequente devolução ao erário da quantia de 19.000,00 (dezenove mil reais), equivalentes a 8.411,17 VRTE.
4 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, que versam sobre a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Guarapari, no exercício 2012, cuja
gestão esteve sob a responsabilidade do senhor José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara Municipal de Guarapari chega-se às seguintes conclusões:

4.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros,
concluiu a 6ª SCE, através da Instrução Contábil Conclusiva ICC 111/2015 (fls.731/740), pela sua irregularidade.
Entretanto, como as irregularidades apontadas na ICC foram pautadas nos itens 2.1 e 2.2 da ITI (ambas tratadas
na irregularidade 1.1 da ICC), tendo em vista a análise realizada nesta Instrução Técnica Conclusiva (itens 3.1 e 3.2
desta ITC), opinamos pelo afastamento das irregularidades apontadas na ICC.
4.1.2 Com relação ao Proc. TC 5.814/2013, apenso, que
trata do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 3/2014, levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela manutenção das seguintes
irregularidades:
4.1.2.2. Liquidação irregular de despesas (Item 3.4 desta ITC)
Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do Contrato), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora da CMG) e Fundação
Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari)
Ressarcimento: R$ 94.823,98 equivalentes a 41.977,94
VRTE
4.1.2.3. Liquidação Irregular de despesa em inobservância ao princípio da economicidade e eficiência. (Item 3.5
desta ITC)
Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; artigos 66 e
67 da Lei 8.666/1993; princípios da eficiência e da economicidade, previstos no artigo 37, caput, e 70, caput, respectivamente, ambos da Constituição Federal.
Responsáveis e Ressarcimento conforme tabela:
www.tce.es.gov.br

Responsáveis Solidários

Ressarcimento
R$
VRTE
- José Raimundo Dantas (Presidente da 3.190,00 1.412,19
CMG)
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar (Fiscal dos Contratos)
- Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal
Primeira Página)
-José Raimundo Dantas(Presidente da 3.770,00 1.668,95
CMG)
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar (Fiscal dos Contratos)
- Jornal Hora Aghá Ltda. – ME
José Raimundo Dantas (Presidente da 2.760,00 1.221,83
CMG)
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar (Fiscal dos Contratos)
- WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal
o Capixaba)
José Raimundo Dantas (Presidente da 2.600,00 1.151,00
CMG)
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar – (Fiscal dos Contratos)
- Nova Fase Serviços em Comunicação
(O Jornal)

4.1.2.4. Ausência de liquidação da despesa com pagamento indevido em razão da ausência de comprovação
da execução contratual (Item 3.6 desta ITC)
Base Legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964.
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora da CMG),
Pública Administração e Planejamento Ltda. ME (Empresa Contratada)
Ressarcimento: R$ 45.450,00 equivalentes a 20.120,4125
VRTE
4.1.2.5. Terceirização ilícita de atividade-fim da administração pública (Item 3.7 desta ITC)
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Base Legal: Princípios da Legalidade, Impessoalidade e do
Concurso Público, artigo 37, caput e II12 da Constituição
da República de 1988; princípios da Finalidade, Interesse Público e da Eficiência, artigo 32, caput13 da Constituição Estadual de 1989; e princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, artigo 45, § 2º14 da Carta estadual.
Responsável: José Raimundo Dantas (presidente da CMG)
Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa,
Financeira e Contábil), Rita de Cássia Buback (Escriturária da CMG) e Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG).

tigo 43, inciso IV, da Lei 8.666/93.

– IADI (contratada)

Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da
CMG), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora), Rita de
Cássia Buback( Escriturária da CMG)

Ressarcimento: 19.000,00 equivalentes a 8.411,17 VRTE

4.1.2.8. Investidura irregular da CPL (Item 3.13 desta ITC)
Base Legal: Artigo 51, § 4.º da Lei 8.666/93
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da CMG)
4.1.2.9. Recebimento indevido de gratificação (Item 3.14
desta ITC)

4.1.2.6. Ausência de clareza e detalhamento na descrição do objeto (Item 3.8 desta ITC)

Base Legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26
de novembro de 2001

Base Legal: Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa,
presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; artigos 7º, §
4º, 14, 40, inciso I e 55, I, todos da Lei 8.666/93; e Súmula 177 do TCU

Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da CMG)

Responsável: - José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Cláudia Costa Calenti Suela, (Presidente da CPL),
Claudicéia de Souza Francisco (Secretária da CPL), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da CPL), Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da CPL),
Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL), Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL), Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG)
4.1.2.7. Cotação de preço ineficiente (Item 3.9 desta ITC)
Base Legal: Princípios da eficiência e da economicidade,
previstos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da Constituição Federal; princípio da proposta mais
vantajosa, presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; e ar-

Ressarcimento: R$ 124.200,00 equivalentes a 54.982,51
VRTEs
4.1.2.10. Inclusão de cláusulas que frustraram o caráter
competitivo da licitação (Item 3.15 desta ITC)
Base Legal: Arts. 37, XXI “In fine” da Constituição Federal,
art. 3º, § 1º, I, e art. 30 da Lei 8.666/93.
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da CMG),
Marco Antônio Pereira Martins (Pregoeiro da CMG), Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG)
4.1.2.11. Celebração de termo aditivo reestabelecimento o equilíbrio econômico financeiro do contrato sem
a devida exposição das justificativas que o motivaram
(Item 3.16 desta ITC)
Base Legal: Artigo 65, caput, e inciso II, alínea “d”, da Lei
8.666/1993.
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial
www.tce.es.gov.br

4.2 Deste modo, e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
4.2.1 Extinção do processo sem resolução de mérito por
ilegitimidade passiva em relação ao senhor Marco Antônio Nader Borges (Diretor geral da CNG), no item 3.4
desta ITC, com fulcro no art.485, VI do CPC art. 70 da LC
621/2012
4.2.2 Extinção do processo sem resolução de mérito por
ilegitimidade passiva em relação ao senhor Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor geral da CMG), no item 3.5
desta ITC, com fulcro no art.485, VI do CPC art. 70 da LC
621/2012
4.2.4 Rejeitar parcialmente as justificativas e julgar irregulares as contas do senhor José Raimundo Dantas –
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari no exercício de 2012 pela prática de atos ilegais presentificados
nos itens 3.7; 3.8; 3.9; 3.13; e 3.15 desta ITC e pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado
ao erário disposto nos itens 3.2(sic); 3.4; 3.5; 3.6; 3.14 e
3.16, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012, condenando-o ao
ressarcimento individual no valor de R$124.200,00 equivalentes a 54.982,51 VRTE e solidariamente no valor de
R$ 171.593,98 equivalentes a 75.963,49 VRTE da seguinte forma:
RESPONSÁVEIS
José Raimundo Dantas
Sóter Fernandes Lyra
Lília Maria Santos Venturini
Fundação Educativa e Cultural de Guarapari
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
Manoel Alves Ferreira – ME

ITEM
3.4

3.5
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VALOR R$
VRTE
94.823,98 41.977,94

3.190,00

1.412,9
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José Raimundo Dantas Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar Jornal Hora Aghá Ltda. – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar WR Comunicação Ltda. –
ME (Jornal o Capixaba)
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar Nova Fase Serviços em
Comunicação
José Raimundo Dantas Lília Maria Santos
Venturini Pública Administração e Planejamento Ltda. ME
José Raimundo Dantas Instituto de Apoio e
Desenvolvimento Intersetorial – IADI

3.5

3.770,00

1.668,95

3.5

2.760,00

1.221,83

3.5

2.600,00

1.151,00

3.6

45.450,00 20.120,41

3.16

19.000,00

8.411,17

4.2.5. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Lília Maria Santos Venturini
– Subdiretora da CMG, no exercício de 2012 pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.7 e 3.9 desta
ITC e pelo cometimento de infrações que causaram dano
injustificado ao erário dispostas nos itens 3.4 e 3.6 desta Instrução Técnica Conclusiva, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012, condenando-a ao ressarcimento no valor de
R$ 94.823,98, equivalentes a 41.977,94 em solidariedade com solidariamente com José Raimundo Dantas, Sóter
Fernades Lyra e Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari) e no valor de R$ 45.450,00, equivalentes a 20.120,41 em solidariedade com José Raimundo
Dantas e Pública Administração e Planejamento Ltda. ME.
4.2.6. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Sóter Fernandes Lyra – Fiscal do
Contrato, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 3.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o, solidariamente José Raimundo Dantas e Lilia Maria Santos Venturini e Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV
Guarapari), cada qual na medida de sua culpabilidade, ao

ressarcimento no valor de R$ 94.823,98 equivalente a
41.977,94 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.7. Rejeitar as razões de justificativas e condenar a
Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari), em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta no item 3.4 desta
Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento no valor
de R$ 94.823,98 equivalente a 41.977,94 VRTE em solidariedade com José Raimundo Dantas, Sóter Fernandes
Lyra e Lilia Maria Santos Venturini, cada qual na medida
de sua culpabilidade;
4.2.8. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Paulo Vinícius Moreira Raposo
de Aguiar – Fiscal dos Contratos, no exercício de 2012 pela prática de ato ilegal presentificado no item 3.8 desta ITC
e pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário disposta no item 3.5 desta Instrução
Técnica Conclusiva, condenando-o, solidariamente José
Raimundo Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME, Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal
o Capixaba), Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), cada qual na medida de sua culpabilidade, ao ressarcimento no valor de R$ 12.320,00 equivalente a 5.453,97
VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.9. Rejeitar as razões de justificativas e condenar a
empresa Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página), em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta no item 3.5 desta
Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento no valor
de R$ 3.190,00 equivalente a 1.412,19 VRTE em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Mowww.tce.es.gov.br

reira Raposo de Aguiar, cada qual na medida de sua culpabilidade;
4.2.10. Rejeitar as razões de justificativas e condenar a
empresa Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário disposta no item 3.5 desta Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento no valor de R$ 3.770,00 equivalente a 1.668,95 VRTE em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar,
cada qual na medida de sua culpabilidade;
4.2.11. Rejeitar as razões de justificativas e condenar a
empresa WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta no item 3.5 desta
Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento no valor
de R$ 2.760,00 equivalente a 1.221,83 VRTE em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, cada qual na medida de sua culpabilidade;
4.2.12. Rejeitar as razões de justificativas e condenar a
empresa Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal),em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta no item 3.5 desta
Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento no valor
de R$ 2.600,00 equivalente a 1.151,00 VRTE em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, cada qual na medida de sua culpabilidade;
4.2.13. Rejeitar as razões de justificativas e condenar
a empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME - Empresa Contratada, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposta no item 3.5 desta Instrução Técnica Conclusiva,
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ao ressarcimento no valor de R$ 45.450,00 equivalente
a 20.120,41 VRTE em solidariedade com José Raimundo
Dantas, cada qual na medida de sua culpabilidade;
4.2.14. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da senhora Rita de Cássia
Buback (escriturária), pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.7 e 3.9 desta ITC;
4.2.15. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Thiago Pimenta Moreira (Assessor jurídico), no exercício de 2012 pela prática de ato
ilegal presentificado nos itens 3.7, 3.8, 3.9 e 3.15 desta ITC
e sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo
135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012;
4.2.16. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da senhora Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da CPL)– Membro da
CPL, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.8
desta ITC;
4.2.17. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da senhora Ruth Ramalhete
Ferreira – Membro da CPL, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.8 desta ITC;
4.2.18. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas do senhor Guilherme Flaminio da Maia Targueta – Membro da CPL, pela prática de
ato ilegal presentificado nos itens 3.8 desta ITC;
4.2.19. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da senhora Claudicéia de Souza Francisco – Membro da CPL, pela prática de ato ilegal
presentificado nos itens 3.8 desta ITC;
4.2.20. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da senhora Cláudia Costa Ca-

lenti Suela – Membro da CPL, pela prática de ato ilegal
presentificado nos itens 3.8 desta ITC;

ta Moreira.

4.2.21. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Marco Antônio Pereira Martins
- Pregoeiro-, pela prática de ato ilegal presentificado no
item 3.15, sugerindo a aplicação de multa, com amparo
no art. 135 II da LC 621/2012

[...]”

4.2.22. Rejeitar as razões de justificativas e condenar
o Instituto de Apoio e Desenvolvimento Instersetorial
– IADI- Empresa Contratada, em razão do cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 3.16 desta Instrução Técnica Conclusiva,
ao ressarcimento no valor de R$ 19.000,00 equivalente
a 8.411,17 VRTE em solidariedade com José Raimundo
Dantas, cada qual na medida de sua culpabilidade;

2.1 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA (Item 3.4 da
ITC)

4.2.23. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor, Carlos Eurico Pereira Santos,
conforme fundamentação exposta no item 3.10, com
fulcro no art. 84, I da LC 621/2012.
4.2.24 Sugere-se recomendar ao atual Presidente da Câmara Municipal de Guarapari que observe as diretrizes
expostas neste feito no que tange ao provimento de cargos em comissão, a fim de que sejam realizadas as alterações pertinentes na legislação, de modo que, observando-se a necessidade de tais cargos para a Administração, sejam esses transformados em efetivos e, consequentemente, providos via concurso público, sob pena
de responsabilização futura.
Cumpre ressaltar que há PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
por parte da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari), Jornal Hora Agha Ltda - ME. Nova Fase Serviços em Comunicações Ltda. Ltda e Thiago Pimenwww.tce.es.gov.br

Em 18 de abril de 2017.
Manifestação Técnica 1171/2017:
“[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA

Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993
Referência: Contrato n. 05/2012 (Processo 77/2012)
Responsáveis
Identificação – Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do contrato).
Conduta/Nexo – Atestar prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
da CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar autorização de pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)
Conduta/Nexo – Efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada).
Conduta/Nexo – Receber pagamentos referentes à prestação de prestação de serviços não autorizados em contrato.
ITC
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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De acordo com a análise procedida na ITC 1601/2017, a irregularidade deveria ser mantida, conforme segue:

Neste ínterim, aduz a contratada em suas razões de defesa que:

vos), equivalentes a 41.977,94 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário.

Trata-se de análise quanto a irregularidades nos pagamentos durante a execução do contrato 005/2012, firmado entre a CMG e a Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari.

“mesmo nos momentos em que não houve sessão pelo tempo disponibilizado, no restante do espaço reservado sempre houve transmissão de conteúdo de interesse
público voltado para obtenção do fim contratado.” (grifo nosso)

Em sustentação oral, a Fundação Educativa e Cultural de
Guarapari, por meio de seu advogado, alegou o seguinte:

A irregularidade teria se dado em razão do pagamento por minutos de transmissão televisiva não prevista no
contrato. Em defesa, os responsáveis alegam que “no objeto do contrato não há nenhum item atinente à contratação por minuto.”
Após análise do contrato (fls. 309 do Processo TC
5814/2013), é possível verificar que na clausula terceira
consta o seguinte:
CLAUSULA TERCEIRA – Valor e Forma de Pagamento
3.1 – O valor do presente contrato é de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) por minuto, totalizando a quantia de
R$ 393.120,00 (trezentos e noventa e três mil cento e vinte reais), e será pago em 11 (onze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$35.738,18 (trinta e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos;”
No que tange ao objeto do contrato, estabelecido no item
1.1, as sessões a serem transmitidas referem-se aquelas
ordinárias realizadas às terças-feiras e Sessões Solenes referentes ao início dos trabalhos legislativos do 1º e 2º semestres, sessões de Entrega de Títulos Cidadão Guarapariense e reprises das sessões. Vejamos:
Com base na previsão contratual, e, portanto desconsiderando as transmissões que não se referiam ao contratado,
à equipe de auditoria verificou a quantidade de minutos
efetivamente transmitidos e o valor que deveria ter sido
pago a contratada conforme tabela abaixo:

Entretanto, esta “transmissão de conteúdo de interesse
público voltado para obtenção do fim contratado” não
consta no objeto do contrato e, portanto, encontra-se em
dissonância com previsto no art. 66 da Lei 8.666/93, que
faz previsão expressa “que o contrato deverá ser fielmente executado pelas partes.”
Por sua vez, o artigo 62, da Lei 4.320/64 estabelece que o
pagamento da despesa só deva ser efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, que, segundo o artigo 63, caput e § 2º, da mesma lei, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e tem por base, dentre outros elementos, o contrato. Entretanto, no presente caso, verificamos que houve uma “complementação”
de minutos transmitidos, cujo conteúdo não se encontra
contemplado no objeto do contrato, o que torna a liquidação irregular.
Ante o exposto, considerando a previsão contratual do
Contrato 005/2012, opinamos pela manutenção da presente irregularidade, em face de Fundação Educativa e
Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada), José Raimundo Dantas (Presidente da CMG), Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do Contrato), e Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora da CMG), na forma das condutas descritas na ITI 39/2014, sendo passível de ressarcimento o valor de R$ 94.863,98 (noventa e quatro mil,
oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centawww.tce.es.gov.br

[...]
A fundação apenas ficou restrita a um item, que não foi
destacado pelo nosso nobre conselheiro, que é o item 2.4,
ou seja, uma suposta liquidação irregular de despesa. A
matéria é singela. A Câmara Municipal de Guarapari contratou a fundação, tendo como objeto a transmissão da
sessão da Câmara de Guarapari. Nesse contrato o objeto
foi específico: transmissão de toda a sessão - e colocou o
horário de 90 minutos. Destacando que jamais foi mencionado, apesar da nobre auditora ter colocado em sua
apuração, minutos. O contrato é específico, 90 minutos
de transmissão. Sendo que aquele horário, a fundação jamais poderia veicular qualquer outra matéria, ou transmitir qualquer assunto que não seja da câmara. A Câmara de Guarapari, quando não transmitia, utilizava esses
90 minutos para transmitir outras matérias relacionadas
à Câmara Municipal – balancetes, informativos e matéria
educacional. Jamais houve prejuízo ao erário público, até
porque um minuto da TV Guarapari não representa um
centésimo de um jornal de grande circulação ou de uma
TV, como “A Gazeta” e a “Record”. Então, esse item 2.4,
que a fundação foi mencionada, a nobre auditora, mais
uma vez, equivocou-se em computar minutos. Sendo que
o objeto é claro e preciso: duração da sessão 90 minutos.
Sendo que a TV Guarapari, a fundação, nesse intervalo,
não colocava e jamais deixou de obedecer ao pactuado
no contrato. Assim, mais uma vez, demonstrando a boa-fé da justificante, demonstrando que em momento algum houve lesão ao erário público, demonstrando que a
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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fundação cumpriu com todo o seu contrato, a justificante
requer a improcedência da representação, tendo em vista que cumpriu com todos os requisitos legais. No mais,
agradeço pela atenção dos conselheiros!
ANÁLISE
As alegações apresentadas são similares àquelas já analisadas na ITC 1601/2017, não subsistindo razões de ordem
fática ou jurídica para que se proceda à reanálise de alegações já examinadas conclusivamente, considerando-se
que a fase de instrução do processo encontra-se ultimada nos termos do caput do art. 321 do Reg. Int. (aprovado
pela Res. TC 261/2013).
Portanto, haja vista que os argumentos apresentados na
sustentação oral não foram capazes de modificar as conclusões anteriormente expendidas, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.2 AUSÊNCIA DE CLAREZA E DE DETALHAMENTO NA
DESCRIÇÃO DO OBJETO (item 3.8 da ITC)
Base legal - Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput16 e no art.
70, caput17 da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa, presente no art. 3º, caput18 da Lei 8.666/93; artigos 7º, § 4º19, 1420, 40, inciso I21 e 55, I22, todos da Lei
8.666/93; e Súmula 17723 do TCU.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis:
Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da
Comissão Permanente de Licitação).

Conduta/Nexo – Subscreveu os instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012 com as
respectivas minutas do contrato, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, sem detalhar com precisão o objeto do certame, deixando de indicar as tarefas a
serem desempenhadas, a quantidade de dias na semana
em que os serviços deveriam ser prestados, a carga horária diária e a quantidade de profissionais necessários para
a execução dos serviços.
Identificação – Claudicéia de Souza Francisco (Secretária
da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
www.tce.es.gov.br

da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da
CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI
da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da
CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art.
43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º
da Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG).
Conduta/Nexo – Emitir parecer jurídico prévio aprovando
as minutas do instrumentos convocatórios Carta Convite
nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012 e dos respectivos contratos, no sentido da legalidade do procedimento, sem fazer
qualquer referência à imprecisão do objeto do certame.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da

CMG)

licitação.

Conduta/Nexo – Homologar o procedimento licitatório e
assinar contrato com a referida empresa, sem atentar para a imprecisão do objeto do certame, previsto nos instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012
e 05/2012 e nos Contratos Administrativos nº 02/2012,
03/2012 e 13/2012.

Ressalta-se que a especificação do objeto da licitação é
imposição legal, da qual não pode descurar o administrador, e permite a verificação do atendimento ao interesse público, na medida em que possibilita à Administração cotejar o serviço que lhe foi entregue com aquele que
pretendeu ver satisfeito para atender sua necessidade. A
descrição importa também à contratada, que não é obrigada a fornecer nada a mais do que foi contratada nem
coisa diversa – o que só é possível aferir quando se está
diante de um objeto preciso.

ITC
De acordo com a análise procedida na ITC 1601/2017, a irregularidade deveria ser mantida, conforme segue:
Trata-se de análise quanto à descrição contida no objeto
dos Convites n°01/2012 e 002/2012 e 05/2012, se estes
teriam sido elaborados sem clareza e o devido detalhamento exigido em lei.
No mérito, aquiescemos com os argumentos da Equipe
de Auditoria que relata que nos instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012, a descrição de seus objetos foram insuficientes, pois a Administração Pública não detalhou com precisão as tarefas a
serem desempenhadas, a quantidade de dias na semana
em que os serviços deveriam ser prestados, a carga horária diária e a quantidade de profissionais para a execução
dos serviços.
Destarte, houve o descumprimento do previsto na Lei
8.666/93, que veda a inclusão, no objeto da licitação, de
serviços sem previsão de quantidade (art. 7º, § 4º); por
analogia, o que exige a adequada caracterização do objeto (art. 14), e da prescrição no instrumento convocatório da descrição do objeto de forma sucinta e clara (arts.
40,I e 55, I). Bem como o entendimento jurisprudencial
do TCU, em especial a súmula 177, que estabelece a necessidade de definição precisa e suficiente do objeto da
www.tce.es.gov.br

Sobre o tema, ensina a doutrina:
2779 - Contratação pública – Planejamento – Identificação da necessidade – Definição da solução, do objeto e
do encargo – Relação de adequação e vinculação à própria necessidade – Renato Geraldo Mendes
A primeira providência que deve ser adotada no processo de contratação pública é dimensionar o problema, de
forma a fixar os contornos e as características da necessidade que a Administração tem de atender. Definida a necessidade, ela passa a balizar a etapa seguinte da fase interna do processo, que é justamente a definição da solução para resolver o problema identificado. Da definição
da solução decorre a descrição do objeto. Há, então, uma
relação estreita entre necessidade e solução, bem como
entre solução e objeto. Com efeito, a partir do objeto é
que se configura o encargo, que é a razão de ser do próprio planejamento. Portanto, definir o encargo é o objetivo precípuo do planejamento da contratação. Por outro
lado, a necessidade condiciona a definição da solução. É
com base na necessidade que se fixará a solução e se definirá o objeto. Nesse sentido, há uma relação de causa e
efeito e também de adequação entre uma coisa (necessiSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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dade) e outra (solução/objeto). Não se pode pensar em
definir a solução/o objeto sem antes identificar e precisar
a necessidade. Daí a razão que motivou o legislador a indicar no inc. I do art. 3º da Lei nº 10.520/02 que a primeira coisa a ser feita pela autoridade é justificar a necessidade da contratação e, somente após, partir para a definição do objeto do certame.
2790 - Contratação pública – Planejamento – Objeto –
Definição no edital – Importância.
“A finalidade precípua da licitação será sempre a obtenção de seu objeto – uma obra, um serviço, uma compra,
uma alienação, uma locação, uma concessão ou uma permissão – nas melhores condições para o Poder Público.
Assim, o objeto da licitação é a própria razão de ser do
procedimento seletivo destinado à escolha de quem irá
firmar o contrato com a Administração; se ficar indefinido
ou mal-caracterizado, passará para o contrato com o mesmo vício, dificultando ou, até mesmo, impedindo sua execução. Para que tal não ocorra, para que os licitantes possam atender fielmente ao desejo do Poder Público e para
que as propostas sejam objetivamente julgadas, o objeto
da licitação deve ser convenientemente definido no edital
ou convite”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato
administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 64.)
(Fonte: https://www.leianotada.com/main/application/
application.jsp. Acesso em 11.04.2017)
No mesmo sentido do até aqui exposto, a jurisprudência
do TCU:
“A definição dos objetos a serem licitados de forma precisa e completa, tanto nos projetos básicos quanto nos
instrumentos convocatórios, a fim de que seja fornecido
aos licitantes e órgãos de controle todo o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão

adequado para caracterizar o objeto da licitação, conforme prevêem os arts. 6º, inc. IX, e 40, inc. I, ambos da Lei
nº 8.666/93, de modo a garantir a contratação do objeto
mais adequado às necessidades da Entidade, em termos
qualitativos e quantitativos, bem como a homogeneização, a objetividade e a igualdade de tratamento às licitantes”. (TCU, Decisão nº 695/1996, Plenário, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha, DOU de 11.11.1996.)

que estivessem com seus objetos adequadamente definidos, em obediência ao previsto no art. 55, inc. I, da Lei nº
8.666/93, a fim de evitar a celebração de contratos com
objetos genéricos, do tipo “guarda-chuva”. No mesmo
sentido, Acórdãos nºs 1.577/2012 e 717/2005, do Plenário e 475/2010, da 2ª Câmara, todos do TCU. (TCU, Acórdão nº 1.030/2008, Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo,
DOU de 06.06.2008.)

O TCU determinou a anulação de procedimento licitatório
cujo edital não continha a descrição suficiente do objeto da licitação sem a indicação de qualidades e quantidades, não havendo os elementos necessários para a apresentação de preço e um controle efetivo da execução do
contrato, o que impossibilita a cotação de preços pelos licitantes. (TCU, Acórdão nº 497/2004, Rel. Min. Ubiratan
Aguiar, DOU de 17.05.2004, veiculado na Revista Zênite
de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba: Zênite, nº 135, p.
477, maio 2005, seção Tribunais de Contas.)

Demonstrada a vagueza do objeto do contrato, tem-se
que a verificação do cumprimento das obrigações pelas
partes torna-se manifestamente prejudicada.

O TCU determinou que a Administração, “nos editais convocatórios, observe os termos do art. 40, inc. I, da Lei nº
8.666/93, de forma que o objeto da licitação seja descrito de forma sucinta, objetiva e clara, evitando, assim, interpretações equivocadas”. (TCU, Decisão nº 130/2002,
Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer da Costa, DOU de
08.03.2002.)
O TCU, ao analisar contrato firmado por órgão público, concluiu que “além de não especificar de forma adequada o objeto da contratação, o gestor ainda o descreveu de forma excessivamente ampla e genérica, configurando um verdadeiro contrato do tipo ‘guarda-chuva’, prática já censurada pelo Tribunal conforme Acórdão
nº 1.263/2007, do Plenário”. O citado Acórdão determinou que apenas fosse contratada a execução de serviços
www.tce.es.gov.br

Destarte, ante a ausência de especificação do objeto da licitação, em afronta as decisões do TCU e aos dispositivos
legais acima delineados, o que não foi elidido pelas justificativas e documentos trazidos pelos Defendentes, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Jose Raimundo Dantas (Presidente da CMG), Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da Comissão Permanente de
Licitação), Claudicéia de Souza Francisco (Secretária da
Comissão Permanente de Licitação), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da Comissão Permanente de Licitação), Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da Comissão Permanente de Licitação), Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL),
Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL), Tiago Pimenta Moreira (Assessor jurídico), na forma das condutas
descritas na ITI 39/2014.
Em sustentação oral, a senhora Ruth Ramalhete Ferreira,
por meio de seu advogado alegou o seguinte:
[...]
Em resumida síntese, trata-se de análise da prestação de
contas anual, de 2012, da Câmara Municipal de Guarapari,
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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onde apurou uma série de irregularidades. E, em especial,
viemos falar aqui, na identificada, no item 3.8, da ITC, que
aponta, entre outros responsáveis, a senhora Rute Ramalhete Ferreira, que se faz representada nesta sustentação
oral por este advogado. Ela foi apontada como responsável por ter “na qualidade de membro da comissão permanente de licitação” ter contribuído com ausência de clareza e detalhamento na descrição do objeto. Alguns apontamentos merecem ser destacados em relação à conduta
da senhora Rute Ramalhete Ferreira, em especial, quando
destaca que pertencia à comissão permanente de licitação e não contribuía; não colaborava, tão pouco, tinha alguma atuação contenciosa na elaboração de projetos básicos ou termos de referência a serem futuramente licitados. É exatamente por isso, nessa linha, que entendemos que a mera condição de membro da comissão permanente de licitação não pode atrair para si a responsabilização sobre vícios encontrados no bojo do procedimento licitatório. Isso se dá, porquê? A linha de entendimento do próprio Tribunal de Contas da União, já sedimentado em jurisprudência, a elaboração do projeto básico de
termo de referências se dá na fase interna da licitação, o
que foge da competência fiscalizatória dos membros da
comissão permanente de licitação. Dessa forma, deixou
sedimentado o Tribunal de Contas da União, no Acórdão
687/2007, o seguinte: “As atribuições do membro da CPL,
segundo a lei e a doutrina, estariam mais intrinsicamente
ligadas à fase externa do procedimento licitatório. Por essa razão, concluímos que para ocorrer a punição de qualquer de seus membros, pela definição do objeto a ser licitado, ato vinculado à fase interna da licitação, há que se
comprovar que o membro da comissão participou, efetivamente, dessa definição, ou verificar que a ordem pa-

ra licitar objeto era manifestamente legal. Cabe destacar
que o caput do referido artigo 51 traz as atribuições da
comissão permanente de licitação, dentre as quais não se
encontra definição do objeto. Ademais, o § 3º transcrito
estipula a responsabilidade pelos atos praticados pela comissão. Ora, se o ato de definição do objeto da licitação
não foi praticado pela comissão, esse não pode ser responsabilizado sobre tal fundamento. Não ocorrendo, no
caso, a subsunção do fato à norma. Como bem destaca, o
Tribunal de Contas da União, o caso em análise, muito se
assemelha ao qual a defesa apresenta os esclarecimentos
em relação à justificante, senhora Rute Ramalhete Ferreira. É que o membro da comissão permanente, além de
não participar da elaboração do projeto básico do termo
de referência, tão pouco, pode ter competência para conhecer as minúcias da elaboração do mesmo. Exatamente
por isso, sem a necessidade de adentrarmos no mérito se
houve ou não algum problema no detalhamento do objeto. Entendemos que, mesmo que tenha havido, não há
responsabilidade dos membros da comissão permanente
de licitação. E mais uma vez, trago uma mais recente decisão do Tribunal de Contas da União, que diz: “Irregularidades inerentes à etapa de planejamento da contratação não podem ser imputadas aos integrantes da comissão de licitação designados para a fase de condução do
certame”. Portanto, excelências, muito embora a área técnica tenha pugnado pela aprovação das contas, entretanto, com as devidas ressalvas da senhora Rute Ramalhete
Ferreira, o que pedimos é que essas aprovações se deem
sem o reconhecimento de qualquer ilicitude ou irregularidade por ela praticado, exatamente pelas razões mencionadas. Outro sim, se vossas excelências entenderem que
há, ainda prática de algum equívoco, alguma irregularidawww.tce.es.gov.br

de, que se acompanhe o posicionamento da área técnica deste egrégio Tribunal, pugnado pela aprovação com
as devidas ressalvas, sem a cominação de qualquer pena.
ANÁLISE
Conforme se verifica da ITI, a conduta imputada à senhora Ruth Ramalhete Ferreira foi a seguinte:
Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como
membro da Comissão Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição
receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI da Lei 8.666/93.
Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a
faculdade de promover diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º
da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei
8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que
deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição
divergente registrada em ata.
Compulsando os autos constata-se às fls. 889-899, 986995 e 799-808 que quem elaborou as Cartas Convite
001/2012, 002/2012 e 005/2012 foi a senhora Cláudia
Costa Calenti Suela.
Nos termos do inciso XVI do art. 6º e do art. 51, ambos da
Lei 8666/93, a comissão de licitação é responsável por receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
Desta forma, as atribuições dos membros de CPL – segundo a Lei e a doutrina – estariam mais intrinsecamente ligadas à fase externa do procedimento licitatório. Assim, enSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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tende-se que para ocorrer a punição de qualquer de seus
membros, pela definição imprecisa do objeto a ser licitado (ato vinculado à fase interna da licitação), deveria estar
demonstrado nos autos que o membro da comissão participou efetivamente da definição do objeto, o que não pode ser constatado no presente processo.
Conforme acima demonstrado, as cartas convites foram
assinadas apenas pela senhora Cláudia Costa Calenti Suela, presidente da Comissão permanente de Licitação.
E, ainda, às fls. 820, 912 e 1009 verifica-se que as Cartas
Convite 001/2012, 002/2012 e 005/2012 foram submetidas à assessoria jurídica da Câmara Municipal de Guarapari, que atestou os referidos instrumentos estavam em
conformidade com a Lei 8.666/93.
Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do TCU:
Acórdão nº 687/2007 – Plenário
Trechos do Relatório:
“24. Com relação à irregular contratação indireta de mão-de-obra [sem concurso público], nos parece que assiste
razão aos recorrentes, uma vez que a definição do objeto
a ser licitado não é atribuição legal dos membros de comissão permanente de licitação.
25. De fato, o caput do art. 51 da Lei 8.666/93 estabelece
que são atribuições da comissão permanente de licitação:
a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral,
a sua alteração ou cancelamento, o julgamento e processamento das propostas. (...)
28. Examinando o volume 1 (...) onde se encontram a solicitação de abertura do processo de licitação, a requisição
de compra e serviço (com seus devidos encaminhamentos pelas autoridades competentes), bem como o edital
da referida licitação, verificamos que em nenhum mo-

mento houve participação dos membros da comissão
permanente de licitação na definição do objeto a ser licitado.
29. Encontra-se à fl. 2 do referido volume 1, solicitação
de abertura de processo para contratação de serviços de
produção televisiva, requerida pela Coordenação Geral
de Recursos Humanos. À fl. 3, seguinte, está presente requisição de compra e serviço especificando o objeto a ser
licitado. Tal requisição encontra-se assinada pelo Presidente do órgão, pelo Diretor de Administração e Finanças
e pelo Coordenador Geral de Recursos Humanos. No verso da folha constata-se, ainda, as assinaturas do chefe do
Núcleo de Execução Orçamentária, do Coordenador Geral
de Contabilidade, Orçamento e Finanças. Posteriormente a requisição de contratação do serviço foi submetida à
Consultoria Jurídica do órgão.
30. (...) verificamos nos autos a participação dos membros
da comissão permanente de licitação apenas nos procedimentos afetos à fase externa da licitação. (...)
31. A ordem para licitar o objeto também não nos parece manifestamente ilegal, posto que consubstancia apenas a contratação de prestação de serviço em áreas ligadas à atividade fim daquela Fundação, que contava com
o aval de todas as autoridades superiores que haviam se
manifestado até o momento, inclusive da assessoria jurídica, sendo razoável supor que a comissão tomou como
adequado o objeto. Caso contrário, estar-se-ia exigindo
deles proficiência em matérias que não lhe são obrigatoriamente comuns, como direito constitucional, administração pública, além de conhecimentos jurídicos específicos.
32. Não entendemos que uma comissão permanente de
licitação – que normalmente licita desde parafusos até
www.tce.es.gov.br

computadores de última geração – tenha a obrigação de
conhecer, a fundo, cada item licitado. Por esse motivo,
concluímos que os membros da CPL não podem ser apenados (neste particular) por confiar na especificação do
objeto, realizado pelas autoridades superiores da Fundação, e que contava com o aval da assessoria jurídica”.
(g.n.)
[...]
Assim, diante do exposto, opina-se por afastar a responsabilidade da senhora Ruth Ramalhete Ferreira.
Em que pese as senhoras Claudicéia de Souza Francisco
(Secretária da Comissão Permanente de Licitação) e Kelen
Pompermayer Capistrano Martins (Membro da Comissão
Permanente de Licitação) e os senhores Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da Comissão Permanente de Licitação) e Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar (Membro da CPL) não terem apresentado sustentação oral, considerando que se encontram na mesma situação que a senhora Ruth Ramalhete Ferreira, opina-se
por também afastar as suas responsabilidades na irregularidade ora analisada.
Assim, opina-se pela manutenção da presente irregularidade somente em relação aos senhores Jose Raimundo
Dantas (Presidente da CMG), Cláudia Costa Calenti Suela
(Presidente da Comissão Permanente de Licitação) e Tiago Pimenta Moreira (Assessor jurídico).
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Considerando, portanto, a presente análise, sugere-se
a manutenção da irregularidade descrita no item 3.8 da
ITC 1601/2017 apenas em relação aos senhores Jose Raimundo Dantas (Presidente da CMG), Cláudia Costa Calenti
Suela (Presidente da Comissão Permanente de Licitação)
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019

146

ATOS DA 2a CÂMARA

e Tiago Pimenta Moreira (Assessor jurídico), devendo as
contas das senhoras Ruth Ramalhete Ferreira, Claudicéia
de Souza Francisco (Secretária da Comissão Permanente
de Licitação) e Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da Comissão Permanente de Licitação) e do senhor Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da
Comissão Permanente de Licitação) serem julgadas regulares, com fulcro no art. 84, I da LC 621/2012.,

sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.

3.2 Quanto aos demais termos do ITC 1601/2017, verifica-se que os elementos trazidos nas sustentações orais
não alteraram as suas conclusões, as quais corroboramos.
Sendo assim, sugere-se o prosseguimento do julgamento do feito, na forma do artigo 329, da Res. TC 261/2013.

RELATÓRIO

Em 29 de agosto de 2017.

Na 45ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida no dia 19 de dezembro de 2017, solicitei vista dos autos, após a apresentação do respeitável voto
proferido pelo Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo.

[...]”
Percebo que na proposta de encaminhamento da área
técnica na Manifestação Técnica 1171/2017, a autora da
peça de análise omitiu o nome do senhor Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL) no rol dos
responsáveis afastados pela irregularidade descrita no
item 3.8 da ITC e 2.2 da Manifestação Técnica (Ausência
de Clareza e de Detalhamento na Descrição do Objeto),
em contraponto a sua fundamentação. Por essa razão, entendo que deva ser afastada a responsabilidade também
do senhor Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar pela
irregularidade aqui tratada.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, corroborando em parte com o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO no

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Guarapari, referente ao exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor José Raimundo Dantas e outros.

Acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, o Exmo. Conselheiro Relator
apresentou voto, nos seguintes termos:

3.1.2 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA.
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; artigos 66
e 67 da Lei 8.666/1993; princípios da eficiência e da economicidade, previstos no artigo 37, caput, e 70,caput, respectivamente, ambos da Constituição Federal.
Responsáveis: Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
e José Raimundo Dantas (ressarcimento de 5.453,97 VRTE, solidário); Manoel Alves Ferreira – ME (ressarcimento de 1.412,19 VRTE); Jornal Hora Aghá Ltda. – ME (ressarcimento de 1.668,95 VRTE); WR Comunicação Ltda. –
ME (Jornal O Capixaba) (ressarcimento de 1.221,83 VRTE)
e Nova Fase Serviços em Comunicações Ltda. (O Jornal)
(ressarcimento de 1.151,00 VRTE).
3.1.3 AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
Base legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012)

“3.1 pela manutenção das seguintes irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017,
modificada pela Manifestação Técnica 1171/2017:

Responsáveis: Pública Administração e Planejamento Ltda. ME (Empresa Contratada), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil), José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal).

3.1.1 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA

Ressarcimento: 20.120,41 VRTE

Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993

3.1.4 TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE-FIM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Responsáveis: Sóter Fernandes Lyra, Lília Maria Santos
Venturini, José Raimundo Dantas e Fundação Educativa e
Cultural de Guarapari – TV Guarapari.

Base legal: Princípios da Legalidade, Impessoalidade e do
Concurso Público, artigo 37, caput e II da Constituição da
República de 1988; princípios da Finalidade, Interesse Público e da Eficiência, artigo 32, caput da Constituição Es-

Ressarcimento: 41.977,94 VRTE
www.tce.es.gov.br
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tadual de 1989; e princípios da Motivação Suficiente e da
Razoabilidade, artigo 45, § 2º da Carta estadual.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012); Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011); Contrato 03/2012
(Processo 2696/2011)
Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini, Rita de Cássia
Buback, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas

Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini, Rita de Cássia
Buback, Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia de Souza
Francisco, Guilherme Flaminio da Maia Targueta, Kelen
Pompermayer Capistrano Martins, Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, Ruth Ramalhete Ferreira, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas
3.1.7 INVESTIDURA IRREGULAR DA CPL

3.1.5 AUSÊNCIA DE CLAREZA E DE DETALHAMENTO NA
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Base legal: Artigo 51, § 4.º da Lei 8.666/93.

Base legal - Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa,
presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; artigos 7º, §
4º, 14, 40, inciso I e 55, todos da Lei 8.666/93; e Súmula 177 do TCU.

3.1.8 RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO

Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis: Cláudia Costa Calenti Suela, Thiago Pimenta Moreira e José Raimundo Dantas
3.1.6 COTAÇÃO DE PREÇO INEFICIENTE
Base legal - Princípios da eficiência e da economicidade,
previstos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da Constituição Federal; princípio da proposta mais
vantajosa, presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; e artigo 43, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)

Responsável: José Raimundo Dantas
Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26 de
novembro de 2001.
Responsável: José Raimundo Dantas
Ressarcimento: 54.982,51 VRTE
3.1.9 INCLUSÃO DE CLÁUSULAS QUE FRUSTRARAM O
CARATER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO
Base legal: Arts. 37, XXI da Constituição Federal, art. 3º, §
1º, I, e art. 30 da Lei 8.666/93.
Referência: Pregão Presencial 02/2012 (Contrato 16/2012
e Termo aditivo 01/2012, Processo 326/2012)
Responsável: José Raimundo Dantas, Marco Antônio Pereira Martins, Thiago Pimenta Moreira
3.1.10 CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO REESTABELECENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO SEM A DEVIDA EXPOSIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS QUE O MOTIVARAM.
Base legal: Artigo 65, caput, e inciso II, alínea “d”, da Lei
8.666/1993.
Referência: Contrato 014/2012 (Processo 1.791/2011)
Responsáveis: José Raimundo Dantas e Instituto de Apoio
www.tce.es.gov.br

e Desenvolvimento Instersetorial
Ressarcimento: 8.411,17 VRTE
3.2 Por rejeitar parcialmente as alegações de defesa do
senhor José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Municipal em 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
individual no valor de 54.982,51 VRTE referente ao item
3.14 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017, e solidariamente no valor de 75.963,49 VRTE na forma da tabela
abaixo, referente aos itens 3.4; 3.5; 3.6 e 3.16 da Instrução
Técnica Conclusiva 1601/2017;
RESPONSÁVEIS
José Raimundo Dantas
Sóter Fernandes Lyra
Lília Maria Santos Venturini
Fundação Educativa e Cultural de Guarapari
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
Manoel Alves Ferreira – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius Moreira
Raposo de Aguiar Jornal Hora Aghá Ltda. – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar WR Comunicação Ltda. –
ME (Jornal o Capixaba)
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar Nova Fase Serviços em
Comunicação
José Raimundo Dantas Lília Maria Santos Venturini Pública Administração e Planejamento
Ltda. ME
José Raimundo Dantas Instituto de Apoio e
Desenvolvimento Intersetorial – IADI

ITEM
3.4

VALOR R$
VRTE
94.823,98 41.977,94

3.5

3.190,00

1.412,9

3.5

3.770,00

1.668,95

3.5

2.760,00

1.221,83

3.5

2.600,00

1.151,00

3.6

45.450,00 20.120,41

3.16

19.000,00

8.411,17

3.3 Por rejeitar as alegações de defesa da sra. Lília Maria
Santos Venturini – Subdiretora da CMG no exercício de
2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao
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erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87,
§ 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que,
em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
recolha a importância devida no valor de 41.977,94 VRTE
(em solidariedade com José Raimundo Dantas, Sóter Fernades Lyra e Fundação Educativa e Cultural de Guarapari), e solidariamente no valor de 20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Pública Administração e Planejamento Ltda. ME), referente aos itens 3.4
e 3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017 respectivamente;
3.4 Por rejeitar as alegações de defesa do Sr. Sóter Fernandes Lyra – Fiscal do Contrato, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a
ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157,
§3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se
ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida
no valor de 41.977,94 VRTE (em solidariedade com José
Raimundo Dantas, Lilia Maria Santos Venturini e Fundação Educativa e Cultural de Guarapari), referente ao item
3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.5 Por rejeitar as alegações de defesa da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo
em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12
e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a im-

portância devida no valor de 41.977,94 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas, Lilia Maria Santos
Venturini e Sóter Fernandes Lyra), referente ao item 3.4
da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.6 Por rejeitar as alegações de defesa do Sr. Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar – Fiscal dos Contratos, no
exercício de 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
de 5.453,97 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME, Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), na
forma da tabela acima), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.7 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página), em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e,
tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC
621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.412,19 VRTE (em
solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.8 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, em razão do cometimento de
www.tce.es.gov.br

injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de
acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e o art. 157, §3º
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.668,95 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.9 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa WR
Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo
em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12
e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.221,83 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução
Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.10 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo
em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12
e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.151,00 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução
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Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.11 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado
dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com
os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de
20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas e Lília Maria Santos Venturini), referente ao item
3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.12 Por rejeitar as alegações de defesa do Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Instersetorial – IADI - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
de 8.411,17 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas), referente ao item 3.16 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.13 Por alertar os responsáveis de que, nos termos do
art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o
processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável, desde que o pagamento seja devidamente comprovado junto
a esta Egrégia Corte de Contas.”
Visando analisar com maior profundidade o caso concre-

to, pedi vistas dos autos e assim passo a me manifestar. É
o relatório.

tação de prestação de serviços não autorizados em contrato.

FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de fiscalização a equipe técnica constatou irregularidade nos processos de pagamentos do contrato nº
05/2012, celebrado entre a Câmara Municipal de Guarapari e a empresa Fundação Educativa e Cultural de Guarapari - TV Guarapari no valor total de R$ 393.120,00 (trezentos e noventa e três mil e cento e vinte reais), no período de 15/02/2012 à 31/12/2012, cujo objeto estabelecido
foi a transmissão das sessões ordinárias, realizadas às terças- feiras e sessões solenes referentes ao início dos trabalhos legislativos do 1º e 2º semestres e de entrega de Títulos de Cidadão Guarapariense.

No que tange às irregularidades mantidas pela equipe
técnica e corpo ministerial, bem como pelo Ilmo. Relator,
peço vênias para divergir do entendimento alcançado em
relação ao item 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva, intitulado “Liquidação Irregular de Despesa”, que ora passo a
me manifestar:
3.4 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA (Item 2.4 da
ITI)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993
Referência: Contrato n. 05/2012 (Processo 77/2012)
Responsáveis:
Identificação – Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do contrato).
Conduta/Nexo – Atestar prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
da CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar autorização de pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)
Conduta/Nexo – Efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada).
Conduta/Nexo – Receber pagamentos referentes à preswww.tce.es.gov.br

O referido contrato foi pactuado no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) por minuto de transmissão, relativos
a 7.020 (sete mil e vinte) minutos, pagos em 11 parcelas
mensais iguais e sucessivas no valor de R$ 35.758,00 (trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais).
Argumenta a equipe técnica que em todos os meses os
serviços foram pagos pelo valor integral da prestação,
apesar da transmissão do total de horas/minutos contratados não terem sido realizadas. Desta forma, entendeu
pela configuração de dano ao erário, sendo passível de
devolução a quantia de R$ 94.863,98 (noventa e quatro
mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito
centavos), equivalentes a 41.977,94 VRTE, por ter constatado que dos 7.020 minutos contratados pela Administração Pública, apenas 5.326 minutos tiveram a prestação
comprovada.
Avaliou ainda, que houve liquidação irregular de despesa, pois entendeu que houve “complementação” de minutos transmitidos, cujo conteúdo não se encontra contemplado no objeto contratual em relação à alegação da
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contratada de que no restante do espaço reservado sempre houve transmissão de conteúdo de interesse público
voltado para obtenção do fim contratado.
Em justificativas, a TV Guarapari argumentou em síntese:
“Diversamente do que constou na ITI 39/2014, o objeto
do contrato 05/2012 não era tão somente as sessões ordinárias a serem transmitidas às terças feiras e sessões solenes referentes ao início dos trabalhos do l° e 2º semestre
e de entrega de títulos de cidadão guarapariense.
A Auditora subscritora da ITI 39/2014, equivocadamente entendeu ter havido contratação por minuto transmitido por sessão, além de não ter feito a contabilização das
transmissões de reprises das sessões.
O contrato firmado entre as partes é cristalino e obriga
a justificante a previamente reservar em sua grade de
transmissão o tempo ajustado para a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Guarapari/ES, fixando, inclusive, o início do horário de disponibilidade.
A erronia da ITI 39/2014 decorre claramente do equivocado entendimento sobre uma inexistente contratação por
minuto. No objeto do contrato não há nenhum item atinente à contratação por minuto.”
(...) Não é plausível se cogitar pelo pagamento apenas do
tempo em que efetivamente houve sessão, posto que todo o espaço reservado na grade de transmissão foi efetivamente disponibilizado para a Câmara Municipal de
Guarapari/ES. E mesmo nos momentos em que não houve sessão pelo tempo disponibilizado, no restante do espaço reservado sempre houve transmissão de conteúdo
de interesse público voltado para obtenção do fim contratado.
(...) houve o devido acompanhamento e fiscalização pela

Câmara Municipal de Guarapari, não havendo, por conseguinte, em que se cogitar em qualquer vício contratual.”
O demais defendentes, senhor José Raimundo Dantas, senhora Lilia Maria Santos Venturini e senhor Sóter Fernandes Lyra apresentaram suas razões em conjunto, ratificando as manifestações de defesa da Fundação Educativa e
Cultural de Guarapari.
Diferentemente das alegações de defesa, a equipe de auditoria verificou na cláusula terceira do contrato, fls. 309
do processo em apenso (TC-5814/2013) que consta a vinculação do valor contratado por minuto de transmissão,
conforme segue:
“CLAUSULA TERCEIRA – Valor e Forma de Pagamento
3.1 – O valor do presente contrato é de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) por minuto, totalizando a quantia de
R$ 393.120,00 (trezentos e noventa e três mil cento e vinte reais), e será pago em 11 (onze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 35.738,18 (trinta e cinco mil setecentos e oito reais e dezoito centavos.”
Diante das constatações da equipe técnica, vê-se que as
argumentações de defesa são rasas e, portanto, insuficientes para esclarecer a suposta diferença encontrada
pelos auditores, que ensejou o opinamento do dever de
ressarcimento ao erário.
Considerando o objeto pactuado, a equipe de auditagem
organizou em tabela a quantidade de minutos efetivamente transmitidos e o valor que deveria ter sido pago
a contratada:
Conforme esquematizado, a área técnica afirma que o Poder Legislativo Municipal de Guarapari não cumpriu com
fidelidade o objeto avençado em contrato, desrespeitando a norma contida no art. 66 da Lei nº 8.666/93.
www.tce.es.gov.br

Ante a controvérsia posta, constatei que para a aferição
da diferença da quantidade de minutos efetivamente
transmitidos e o valor que deveria ter sido pago a contratada foram consideradas apenas as sessões previamente
anotadas na cláusula primeira do contrato, conforme se
denota:
“CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
– Constitui objeto do presente instrumento a contratação
de emissora de canal aberto de televisão para transmitir
as Sessões ordinárias e Solenes desta Casa de Leis, conforme especificações abaixo:
Transmissão “ao vivo” das Sessões Ordinárias que se realizam todas às terças-feiras, com início às 19:00 horas, salientando-se que a transmissão terá duração de 90 (noventa) minutos.
Transmissão da Sessão Solene que marca o início dos Trabalhos Legislativos do ano de 2012, que será realizada no
dia 16 de fevereiro de 2012, com duração de 90 (noventa) minutos;
Transmissão da Sessão Solene que marca o início dos Trabalhos Legislativos do 2º Semestre do ano de 2012, que
será realizada no dia 02 de agosto de 2012, com duração
de 90 (noventa) minutos;
Transmissão da Sessão Solene Itinerante de Entrega de
Títulos Cidadão Guarapariense, que será realizada no mês
de setembro deste ano de 2012, com duração de 180
(cento e oitenta) minutos.
Reprise das Sessões citadas nas alíneas anteriores aos
domingos.”
Todavia, nos comprovantes de exibição da transmissão
das sessões apresentados pela Fundação Educativa e Cultura de Guarapari - TV Guarapari é possível constatar que
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além das sessões previstas contratualmente, a contratada também transmitiu as sessões ordinárias ocorridas às
quintas-feiras, com reprise aos domingos.
Em pesquisa ao sítio da Câmara Municipal de Guarapari
confirmei que os dados informados pela contratada nos
comprovantes de exibição da transmissão das sessões
correspondem com as informações apresentadas pela Câmara Municipal de Guarapari, o que me permite inferir
que as sessões ordinárias realmente ocorriam às terças-feiras e às quintas-feiras.
Assim sendo, constato que a diferença apurada e supostamente paga a maior pela Câmara Municipal de Guarapari refere-se às transmissões das sessões ocorridas às quintas-feiras, não cobertas expressamente pelo contrato.
Diante disso, elucido que a questão nodal da presente demanda está na ausência de cobertura contratual da transmissão das sessões ordinárias ocorridas às quintas-feiras,
que teria gerado o suposto pagamento a maior indicado
pela equipe técnica no valor de R$ 94.863,98 (noventa e
quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e
oito centavos), equivalentes a 41.977,94 VRTE.
Em conformidade com o entendimento da r.equipe técnica desta Casa, saliento que os contratos administrativos
devem obedecer a uma série de formalidades, estabelecidas em lei, visando ao atendimento imparcial do interesse público.
É incontroverso que as previsões contratuais necessitam
ser observadas para que os contratos sejam executados
com a máxima correção possível, todavia, vênia máxima
ao trabalho realizado pelos técnicos deste Tribunal, não
verifico a ocorrência de dano ao erário diante da irregularidade posta.

Na mesma linha de raciocínio, explico: O contrato administrativo em análise está amplamente amparado pelas
cláusulas e pelos preceitos administrativos e constitucionais que regem o direito público, pois é possível observar
por meio da documentação que constitui os autos a boa
e regular aplicação do recurso empenhado para a finalidade almejada, qual seja a publicidade dos atos administrativos.
Neste sentido lecionou o renomado administrativista Alexandre Mazza:
“O princípio da publicidade vem do dever de divulgação
oficial dos atos administrativos. Encarta-se, pois, no livre
acesso dos indivíduos a informações de seu interesse e de
transparência na atuação administrativa. Como os agentes públicos atuam na defesa dos interesses da coletividade, a proibição de condutas sigilosas e atos secretos é
um corolário da natureza funcional de suas atividades.
Portanto, a publicidade dos atos administrativos constitui
medida voltada a exteriorizar a vontade da Administração
Pública divulgando seu conteúdo para conhecimento público; tornar exigível o conteúdo do ato; desencadear a
produção de efeitos do ato administrativo; e permitir o
controle de legalidade do comportamento.”
Enfatizo ainda, que o Administrador Público no exercício
das suas funções, em atenção aos princípios norteadores da Administração Pública, deve agir em conformidade
com lei, sujeitando-se à fiscalização dos órgãos de controle, com vistas a garantir que os gastos públicos sejam utilizados segundo a sua adequada e proba destinação.
Deste modo, a falha detectada no objeto do contrato em
questão, qual seja a falta de previsão contratual no que
se refere à cobertura da transmissão das sessões ordinárias que ocorreram às quintas-feiras, não pode configurar
www.tce.es.gov.br

conduta errônea, capaz de ensejar, por si só, a devolução
da referida quantia indicada.
Nesta linha de entendimento, cito jurisprudência do TCU,
que, no caso concreto, entendeu que a ausência de cobertura contratual não macula o contrato, in verbis:
Execução do objeto – sem cobertura contratual
TCU verificou: ‘[...] sem que houvesse expressa previsão
contratual, foi construído reservatório de água e casa de
bombas para o sistema de combate a incêndio” “Não obstante a irregularidade, salienta a equipe de auditoria que
não houve dano ao erário, pois os preços praticados estavam previstos na planilha do contrato [...].”
Nota-se, outrossim, que a única falha apontada constitui mera irregularidade formal incapaz de macular a relação contratual em análise, pois não se pode privilegiar o
formalismo exacerbado e a instrumentalidade das formas
em detrimento de princípios constitucionais.
Por todo o exposto, pondero que não é razoável a imputação de devolução de tais valores apenas por ter havido desvio no objeto do contrato, caso contrário estar-se-ia diante de enriquecimento ilícito da Câmara Municipal,
já que o serviço foi prontamente realizado pela empresa
contratada, atendendo o objetivo cobiçado em respeito
ao Princípio da Primazia do Interesse Público.
Assim, neste ponto, divergindo parcialmente do voto
apresentado pelo eminente Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou integralmente a área
técnica e o corpo ministerial, afasto a presente irregularidade, em face de Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada), José Raimundo Dantas (Presidente da CMG), Sóter Fernandes
Lyra (Fiscal do Contrato), e Lília Maria Santos Venturini
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(Subdiretora da CMG), afastando por consequência o ressarcimento de a 41.977,94 VRTE.
Assim, afasto a presente irregularidade, ressalvando que
o gestor deve observar com mais rigor a execução dos
atos e contratos administrativos, tomando providências
no sentido de que não reincida no cometimento da falha
apontada neste item.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, bem como do voto apresentado pelo Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo
TC3237/13, DECIDEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária, nos termos do voto-vista do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, por:
1.1. Rejeitar parcialmente as alegações de defesa do senhor José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara Municipal em 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
individual no valor de 32.836,411 VRTE referente ao item
3.14 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017, e solida-

riamente no valor de 75.963,49 VRTE na forma da tabela abaixo, referente aos itens 3.5; 3.6 e 3.16 da Instrução
Técnica Conclusiva 1601/2017;
RESPONSÁVEIS
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
Manoel Alves Ferreira – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar Jornal Hora Aghá Ltda. – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar WR Comunicação Ltda.
– ME (Jornal o Capixaba)
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar Nova Fase Serviços em
Comunicação
José Raimundo Dantas Lília Maria Santos
Venturini Pública Administração e Planejamento Ltda. ME
José Raimundo Dantas Instituto de Apoio e
Desenvolvimento Intersetorial – IADI

ITEM

VALOR R$

VRTE

3.5

3.190,00

1.412,9

3.5

3.770,00

1.668,95

3.5

2.760,00

1.221,83

3.5

2.600,00

1.151,00

3.6

45.450,00

20.120,41

3.16

19.000,00

8.411,17

1.2. Rejeitar as alegações de defesa da sra. Lília Maria
Santos Venturini – Subdiretora da CMG no exercício de
2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao
erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87,
§ 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que,
em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
recolha a importância devida no valor de 20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Pública Administração e Planejamento Ltda. ME), referente ao
item 3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017 respectivamente;
1.3. Acolher as alegações de defesa do Sr. Sóter Fernandes Lyra – Fiscal do Contrato, referente ao item 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.4. Acolher as alegações de defesa da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari), referente ao
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item 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.5. Rejeitar as alegações de defesa do Sr. Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar – Fiscal dos Contratos, no
exercício de 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
de 5.453,97 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME, Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), na
forma da tabela acima), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.6. Rejeitar as alegações de defesa da empresa Manoel
Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página), em razão do
cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em
vista a ausência de elementos que indiquem a existência
de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art.
157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.412,19 VRTE (em solidariedade
com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.7. Rejeitar as alegações de defesa da empresa Jornal
Hora Aghá Ltda. – ME, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de
elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e o art. 157, §3º do
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.668,95 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.8. Rejeitar as alegações de defesa da empresa WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), em razão do
cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em
vista a ausência de elementos que indiquem a existência
de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art.
157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.221,83 VRTE (em solidariedade
com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.9. Rejeitar as alegações de defesa da empresa Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em
vista a ausência de elementos que indiquem a existência
de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art.
157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.151,00 VRTE (em solidariedade
com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.10. Rejeitar as alegações de defesa da empresa Pública
Administração e Planejamento Ltda. ME - empresa con-

tratada, em razão do cometimento de injustificado dano
ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que
indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts.
87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para
que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS recolha a importância devida no valor de 20.120,41
VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Lília Maria Santos Venturini), referente ao item 3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.11. Rejeitar as alegações de defesa do Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Instersetorial – IADI - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao
mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
de 8.411,17 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas), referente ao item 3.16 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.12. Alertar os responsáveis de que, nos termos do art.
157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva
do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares
com ressalva e dará quitação ao responsável, desde que
o pagamento seja devidamente comprovado junto a esta
Egrégia Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner. Vencido parcialmente o relator, que manteve seu voto, com ressarcimento para Soter
e Fundação Educativa e Cultura, com concessão de prawww.tce.es.gov.br

zo para saneamento e pela manutenção da irregularidade referente à liquidação irregular de despesa (item 2.4
da ITI) também em relação a José Raimundo Dantas e Lilia
Maria Santos Venturini.
3. Data da Sessão: 13/03/2018 – 6ª 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;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição) e
Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Nota-se que a Decisão Plenária TC 555/2018-9, já apreciou o mérito dos autos, ou seja, depois de avaliada a
não gravidade das irregularidades e reconhecida a boa fé,
oportuniza ao gestor, com fulcro no art. 157, §§ 2º, 3º e
4º do Regimento Interno desta Corte de Contas, recolher
a importância devida e em decorrência disso modificar o
julgamento das contas de irregulares para regulares com
ressalva.
Em que pese terem sido os responsáveis devidamente notificados para o recolhimento do débito no prazo de 30 (trinta) dias, verifico que conforme Despacho
36919/2018-7 proferido pelo Núcleo de Controle de Documentos – NDC, não consta do Sistema e-TCEES, documentação alguma protocolizada em alusão a estes autos,
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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referente à da Decisão TC 555/2018-9-Plenário.
Desta forma, como não foi recolhida a importância devida ao erário não é possível dar a QUITAÇÃO DO DÉBITO.
Assim, entendo que não foram preenchidos os requisitos
dispostos no § 4º do art. 157 do Regimento Interno.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica, Ministério Público de Contas e do
Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo
VOTO, para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1 JULGAR IRREGULARES as contas da Câmara Municipal Guarapari referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor José Raimundo Dantas, em razão das irregularidades dispostas na Decisão 555/2018,
condenando-o, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, ao ressarcimento individual no valor equivalente a 32.836,411
VRTE e solidariamente aos demais responsáveis, os Srs.
Paulo Vinicius Moreira Raposo de Aguiar, Lilia Maria Santos Venturini, e das pessoas jurídicas, Instituto de Apoio
e Desenvolvimento Intersetorial – IADI, Jornal Hora Aghá
Ltda. ME, Manoel Alves Ferreira – ME, Nova Fase Serviços
em Comunicação, Pública Administração e Planejamento
Ltda. ME e WR Comunicação Ltda. Me (Jornal Capixaba),
ao ressarcimento no valor equivalente a 75.963,49 VRTE.

1.2 APLICAR MULTA ao Sr. José Raimundo Dantas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art.
135, III da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389, III do
Regimento Interno deste Tribunal.
1.3 JULGAR IRREGULARES as CONTAS da Sra. Lília Maria
Santos Venturini – Subdiretora da CMG no exercício de
2012, em razão das irregularidades dispostas na Decisão
555/2018, condenando-a ao ressarcimento, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor equivalente a 20.120,41 VRTE, em solidariedade com José Raimundo Dantas e Pública Administração e Planejamento Ltda. ME, aplicando-lhe multa individual, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), nos termos do art. 135, III da Lei Complementar
nº. 621/2012 c/c 389, III do Regimento Interno deste Tribunal;
1.4 JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar – Fiscal de Contratos da
CMG, no exercício de 2012, em razão das irregularidades
dispostas na Decisão 555/2018, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor equivalente a 5.453,97 VRTE, em solidariedade com José Raimundo Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME, Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), Nova Fase Serviços em Comunicação (O
Jornal), aplicando-lhe multa individual, no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 135, III da
Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389, III do Regimento
Interno deste Tribunal;
1.5 JULGAR IRREGULARES as CONTAS da empresa Manoel Alves Ferreira - ME, (Jornal Primeira Página), em razão das irregularidades dispostas na Decisão 555/2018,
www.tce.es.gov.br

condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012, no valor equivalente a 20.120,41 VRTE, em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar, aplicando-lhe multa individual, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do
art. 135, III da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389, III
do Regimento Interno deste Tribunal;
1.6 JULGAR IRREGULARES as CONTAS da empresa Jornal Hora Aghá - ME, em razão das irregularidades dispostas na Decisão 555/2018, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e
“e” da Lei Complementar 621/2012, no valor equivalente
a 1.668,95 VRTE, em solidariedade com José Raimundo
Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, aplicando-lhe multa individual, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), nos termos do art. 135, III da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389, III do Regimento Interno deste
Tribunal;
1.7 JULGAR IRREGULARES as CONTAS da empresa WR Comunicação Ltda. ME (Jornal Capixaba), em razão das irregularidades dispostas na Decisão 555/2018, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no
valor equivalente a 1.221,83 VRTE, em solidariedade com
José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo
de Aguiar, aplicando-lhe multa individual, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 135, III da Lei
Complementar nº. 621/2012 c/c 389, III do Regimento Interno deste Tribunal;.
1.8 JULGAR IRREGULARES as CONTAS da empresa Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), em razão das irregularidades dispostas na Decisão 555/2018,
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012, no valor equivalente a 1.151,00 VRTE, em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar, aplicando-lhe multa individual, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do
art. 135, III da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389, III
do Regimento Interno deste Tribunal;
1.9 JULGAR IRREGULARES as CONTAS da empresa Pública
Administração Planejamento Ltda. ME, em razão das irregularidades dispostas na Decisão 555/2018, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
no valor equivalente a 20.120.41 VRTE, em solidariedade José Raimundo Dantas e Lília Maria Santos Venturini,
aplicando-lhe multa individual, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos do art. 135, III da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389, III do Regimento Interno deste Tribunal;
1.10 JULGAR IRREGULARES as CONTAS da empresa Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial - IADI, em
razão das irregularidades dispostas na Decisão 555/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012, no valor equivalente a 8.411,17 VRTE, em solidariedade José Raimundo Dantas, aplicando-lhe multa
individual, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos
termos do art. 135, III da Lei Complementar nº. 621/2012
c/c 389, III do Regimento Interno deste Tribunal;
1.11 JULGAR REGULARES as CONTAS do Sr. Carlos Eurico
Pereira Santos, por ter sido afasta a irregularidade a ele
imputada, conforme VOTO do Relator 7965/2017-8;
1.12 JULGAR REGULARES as CONTAS do Sr. Sóter Fernan-

des Lyra, por ter sido afasta a irregularidade a ele imputada, conforme VOTO VISTA 26/2018-9;
1.13 JULGAR REGULARES as CONTAS da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari, por ter sido afasta a irregularidade a ele imputada, conforme VOTO VISTA 26/2018-9;
1.14 RECOMENDAR ao atual gestor da Câmara Municipal
de Guarapari que reavalie a real necessidade de permanência dos atuais cargos em comissão na área administrativa, devendo os mesmos existirem somente na área de
direção, chefia e assessoramento.
1.15 Dar ciência aos interessados;
1.16 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime. Absteve-se de votar, por motivo de suspeição, o conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, sem divergência.

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1352/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03138/2014-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013

3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

UG: CMPC - Câmara Municipal de Pedro Canário

4. Especificação do quórum:

Interessado: CAMARA PEDRO CANARIO

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator),
Rodrigo Coelho do Carmo
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso,
os prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
www.tce.es.gov.br

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: IDELBRANDO SILVA DE FREITAS, GILDENE
PEREIRA DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – EXERCÍCIO DE
2013 – REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÕS –
CIÊNCIA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Pedro Canário, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade dos Srs. Idelbrando
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Silva de Freitas (01/01/2013 a 30/08/2013) e Gildenê Pereira dos Santos (01/09/2013 a 31/12/2013).

titucionalmente estabelecido (Item 5.1.2.2 do RTC n°
15/2015).

quente julgamento pela regularidade, regularidade com
ressalvas ou irregularidade das contas.

Ante a omissão de remessa de arquivos ou arquivos enviados em desacordo a IN TCEES n° 28/2013, foi determinada a notificação do Presidente da Câmara em exercício,
Sr. Idelbrando Silva de Freitas, a fim de complementar a
Prestação de Contas, a qual foi atendida e encaminhados
os documentos solicitados.

Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elaborou Instrução Técnica Conclusiva – ITC
n° 4855/2015, fls. 250/251, anuindo integralmente ao posicionamento exarado na ICC n° 221/2015.

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito
se encontra devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.

Após, a 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou Relatório Técnico Contábil – RTC n° 161/2015, fls. 79/99, e
Instrução Técnica Inicial – ITI n° 895/2015, fls. 101/102,
sugerindo a citação dos responsáveis para apresentar suas justificativas em razão das irregularidades apontadas
a seguir:
5.1.2.1. – Despesa total com pessoal acima do Limite Constitucional
5.1.2.2. – Despesa total com folha de pagamento superior ao
constitucionalmente estabelecido
5.1.2.3. – Pagamento indevido de verba indenizatória

No mesmo sentido, decidiu o Conselheiro Relator Sergio
Aboudib Ferreira Pinto mediante Decisão Monocrática –
DECM n° 1091/2015, fl. 102.
Devidamente citados, os Srs. Idelbrando Silva de Freitas e
Gildenê Pereira dos Santos apresentaram suas justificativas às fls. 116/188 e 190/239, respectivamente.
Ato contínuo, a 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou Instrução Contábil Conclusiva – ICC 221/2015, às fls.
243/248, opinando pelo julgamento irregular da presente
Prestação de Contas, em face à manutenção dos seguintes itens:
Despesa total com poder acima do limite constitucional
(Item 5.1.2.1 do RTC n° 15/2015);
Despesa total com folha de pagamento superior ao cons-

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
emitiu Parecer n° 1267/2016 de lavra do Exmo. Procurador Dr. Luciano Vieira, pugnando pelo julgamento irregular das contas em questão, bem como pela aplicação de
multa pecuniária ao responsável, nos termos dos artigos
87, inciso IV e 135, incisos I e II da Lei Complementar n°
621/2012.

A Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta
Corte de Contas, em 31 de março de 2014, observado,
portanto, o prazo regimental.

Ressalta-se que os Srs. Gildenê Pereira dos Santos e Idelbrando Silva de Freitas, requereram direito à realização de
sustentação oral, às fls. 124 e 197, respectivamente.

Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.

O processo integrou a pauta de 31ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara, realizada em 12/09/2018, contudo, os responsáveis não compareceram para apresentação de defesa oral.

O corpo técnico desta Corte de Contas, apontou a presença de irregularidades na Prestação de Contas em questão,
imputadas aos Srs. Idelbrando Silva de Freitas e Gildenê
Pereira dos Santos, que ora serão analisadas.

É o relatório.

DESPESA TOTAL COM PESSOAL ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL. Responsáveis: Idelbrando Silva de Freitas e Gildenê Pereira dos Santos. (Item 5.1.2.1 do RTC n°
15/2015).

FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES
tem suas competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71
a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 –
Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos
de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consewww.tce.es.gov.br

Constatou-se inicialmente que a despesa total realizada
no Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos
Vereadores e excluindo os gastos com inativos, superou
em 0,38% o limite percentual estabelecido pela Constituição Federal em seu artigo 29-A.
A partir do cálculo realizado referente ao limite máximo
de gasto permitido ao Legislativo Municipal, verificou-se
o valor de R$ 1.780.750,78. Considerando que o gasto toSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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tal realizado foi de R$ 1.787.563,08, tem-se que o limite
total foi superado em R$ 6.812,30.
Em sede de justificativas, os gestores apontaram que a base de cálculo utilizada para aferição do limite máximo do
gasto total, é de R$ 25.506.776,05, conforme exposto em
planilha às fls. 118, além de ter um saldo de R$ 3.791,99
que seria destinado à liquidação de restos a pagar. Dessa
forma, com o saldo remanescente do exercício anterior e
com os valores recebidos a título de duodécimo, ficaria
saneado o presente indicativo de irregularidade.
A então 6ª Secretaria de Controle Externo, após verificação, constatou que quanto à base de cálculo mencionada, assiste razão os gestores, tendo em vista a planilha às
fls. 118, que apontam a base de R$ 25.506.776,05, e dessa forma tem-se que o limite máximo de gastos permitido
ao Legislativo Municipal seria de R$ 1.785.474,32, e não
R$ 1.780.750,78. Entretanto, não constatou a área técnica
o saldo de R$ 3.791,99 como alegado pelos responsáveis,
e sim o saldo de R$ 726,16 constante no Balanço Financeiro e no Balanço Patrimonial. Destarte, a despesa total
realizada permanece em 0,07% acima do limite Constitucional permitido.
Pois bem.
Observo que a presente irregularidade se refere ao descumprimento do limite constitucional do total da despesa
do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos
Vereadores e excluídos os gastos com inativos, estabelecido no art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal.
A equipe técnica concluiu que o gasto total do legislativo ultrapassou em 0,07% o limite constitucional, que era
de 7% relativos ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158

e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.
Entretanto, é digno de nota que o Poder Executivo no
exercício em análise não ultrapassou o limite quando realizou os repasses de duodécimo ao Legislativo Municipal de Pedro Canário, conforme verifiquei no processo
de prestação de contas (TC 3348/2014, item 7.2.1 da ICC
260/2015), cumprindo assim o disposto no art. 29-A, inciso I, da Constituição.
Nessa senda, constatei que o valor gasto a mais estava
dentro da previsão orçamentária foi custeado por recursos provenientes de saldos de exercício anterior em bancos no valor de R$ 3.791,99 conforme consta no Balanço
Financeiro (Anexo 13) e no Fluxo de Caixa, não pela receita recebida no exercício em questão.

-se o Legislativo de Pedro Canário das premissas norteadoras firmadas no Parecer Consulta TC 011/2002.
Posteriormente o citado parecer foi revogado pelo Parecer Consulta TC 016/2014, que passou a vigorar a partir
de 01 de janeiro de 2015 e não mais permitia tal situação. Todavia, no exercício em análise o Parecer Consulta
TC 011/2002 ainda estava vigente.
Outro ponto que deve ser considerado é o valor gasto a
mais e que culminou na presente irregularidade, foi de
R$1.362,60, uma quantia de pequena monta, que representa apenas 0,07% acima do limite constitucional, o
que invoca a aplicação da razoabilidade.
A respeito do princípio da razoabilidade, válido transcrever as palavras de Hely Lopes Meirelles:

Essa situação era permitida por esta Corte de Contas, conforme Parecer Consulta TC 011/2002, que permitia a Câmara utilizar-se dos recursos remanescente do exercício
anterior para abertura de créditos adicionais, como prevê
a Lei 4.320/64. Vejamos:

“Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição
de excesso, que, em última analise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração publica (...)”.

Parecer Consulta TC 011/2002

Partindo dessa premissa, entendo que esse apontamento não tem condão de macular as contas, razão pela qual
não deve ele, por si só, ensejar o julgamento de irregularidade das contas.

EMENTA: RECURSO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR -UTILIZAÇÃO PELA CÂMARA PARA ABERTURA DE
CRÉDITOS ADICIONAIS, COMO PREVÊ A LEI 4.320 - POSSIBILIDADE.
É importante destacar que o citado parecer não autorizava o uso de recursos remanescentes de exercício anterior
de forma a extrapolar o orçamento ou mesmo a limitação
estabelecida no art. 29-A da CF.
Contudo, vislumbro que no caso concreto o gasto a mais
no valor de R$1.362,60, embora esteja acima do limite
constitucional, não onerou o Executivo municipal, pois este não efetuou repasse a maior do que o devido, valendowww.tce.es.gov.br

Isto posto, acompanhando parcialmente o posicionamento técnico e ministerial, entendo pela mantença da
presente irregularidade, apenas no campo da ressalva.
2. DESPESA TOTAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR AO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. Responsáveis: Idelbrando Silva de Freitas e Gildenê Pereira
dos Santos. (Item 5.1.2.2 do RTC n° 15/2015).
O presente item indica despesas com folha de pagamento realizadas pela Câmara Municipal no montante de R$
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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1.260.723,93, não atendendo ao limite de 70% de sua receita, estabelecido pela Constituição Federal em seu artigo 29-A, § 1°, incluindo-se o gasto com o subsídio de seus
Vereadores.
A então 6ª Secretaria de Controle Externo indica que a
despesa representa 70.61% do total do duodécimo recebido no exercício em questão, superando em R$ 10.891,92
o limite estabelecido, considerando que o limite máximo
permitido é de R$ 1.249.832,01.
Em suas justificativas, os gestores declararam que ao assumir a função de Presidente da Câmara Municipal, precisaram exonerar oito servidores comissionados contratados pela gestão anterior que não tiveram seus vínculos
rescindidos no exercício anterior e não tiveram suas verbas rescisórias previstas em caixa. Afirmaram, ainda, que
tais exonerações tinham previsões indenizatórias, de férias e de 13° salário, e essas verbas indenizatórias foram
erroneamente contabilizadas como despesas com pessoal, contrariando o entendimento da Secretaria do Tesouro
Nacional, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais da
6ª Edição, que determina que tais verbas não serão computadas no cálculo do limite de despesas com pessoal.
Por fim, baseando-se no aludido dispositivo legal, relataram que o valor de R$ 10.891,92 apontado como excesso
de gasto, enquadra-se nos limites Constitucionais.
Conforme consta do quadro informativo às fls. 120/121,
o total gasto com verba indenizatória foi de R$ 20.418,00,
sendo R$ 13.510,28 relativo à férias e R$ 6.907,72 relativo a décimo terceiro salário.
A área técnica entendeu que os responsáveis se basearam no Manual de Demonstrativos Fiscais da 6ª Edição,
sendo este, válido apenas a partir do exercício financeiro
de 2015, não se aplicando ao exercício em questão. Ade-

mais, utilizaram-se da Lei de Responsabilidade Fiscal, em
seu artigo 19, § 1°, I, para fundamentar suas justificativas,
e esta define as despesas que não serão computadas para efeito de limite de despesa com pessoal, ao passo que
a presente irregularidade foi baseada no art. 29-A, § 1° da
Constituição Federal, que limita a despesa com folha de
pagamento, mantendo, assim, a irregularidade.
Embora o Manual de Demonstrativos Fiscais da 6ª Edição,
citado pelos responsáveis, seja válido apenas a partir do
exercício financeiro de 2015, é importante lembrar que a
5ª edição do referido Manual que é aplicado ao ano de
2013, aborda a temática da mesma forma que a 6ª edição, até porque as despesas que devem ser deduzidas
(não computadas) como despesa com pessoal estão previstas na LRF, art. artigo 19, § 1°, I.
Dessa forma, a assiste razão a equipe técnica, ao entender que a irregularidade ora apontada é concernente ao
limite estabelecido na Constituição Federal, art. 29-A,
§1º, referente a folha de pagamento, que é apurado de
forma diferente da despesa com pessoal descrita na LRF.
Logo, a justificativas poderiam ser acolhidas se o limite infringido fosse o da LRF.
Entretanto, vislumbro que na situação em tela, o gestor tinha que pagar as indenizações rescisórias, o que ocasionou aumento do gasto com folha de pagamento, pois diferentemente do que ocorreria na despesa com pessoal
da LRF, essas indenizações são computadas nesse caso.
Se assim não fosse, o gestor teria atendido ao limite constitucional, pois o total gasto com as indenizações rescisórias superam o valor que excedeu o limite constitucional.
Dessa forma, as justificativas apresentadas não são capazes de afastar a presente irregularidade, vez que são fundamentadas no art. 19, § 1°, I da LRF, que trata do limiwww.tce.es.gov.br

te de despesa com pessoal, e não do limite com folha de
pagamento. Mas entendo que nessa situação concreta,
é uma atenuante para análise do apontamento, considerando o valor de valor de R$ 10.891,92 indicado como excesso de despesa com folha de pagamento, é aproximadamente 0,61% acima o limite imposto pela Constituição,
percentual este que seria completamente absorvido, caso
não existisse ou não se computasse o gasto com indenizações rescisórias, já que as indenizações somaram o total
de R$ 20.418,00, praticamente o dobro do montante acima do limite constitucional.
Diante disso, mais uma vez primando pela razoabilidade,
sem, contudo, mitigar a legalidade, entendo que nesse caso concreto, o valor excedido ultrapassa o limite imposto,
mas não é capaz de macular as contas e ensejar sua irregularidade.
Isto posto, acompanhando parcialmente o entendimento
técnico e ministerial, mantenho a presente irregularidade, apenas no campo da ressalva.
3. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA INDENIZATÓRIA.
Responsável: Idelbrando Silva de Freitas. (Item 5.1.2.3 do
RTC n° 15/2015).
A Lei Municipal n° 1.036/2012 fixou a verba indenizatória para o Presidente da Câmara Municipal no valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais). No entanto, foi constatado que o Sr. Idelbrando Silva de Freitas recebeu indevidamente tal valor nos três primeiros meses de gestão do exercício de 2013, totalizando assim o valor de R$
3.600,00 passíveis de devolução.
Em sede de defesa, o gestor afirmou que assim que tomou conhecimento sobre uma possível inconstitucionalidade da verba recebida, logo requereu renúncia a tal beSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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nefício junto a Procuradoria da Câmara, e a devolução do
valor recebido em trinta parcelas iguais a serem debitadas de seus subsídios.

1.2. Sejam encaminhadas ao atual gestor, as seguintes
DETERMINAÇÕES, que deverão ser objeto de monitoramento por esta Corte:

Em análise aos documentos acostados pelo responsável,
verifica-se que o mesmo apresentou o Requerimento n°
15/2013 protocolado em 10/04/2015 solicitando a renúncia da verba indenizatória e a devolução dos valores recebidos, bem como juntou cópias dos contracheques de
03/2014 a 07/2015, onde constam os débitos mensais no
valor de R$ 105,89, referentes a devolução.

1.2.1. Que observe o limite constitucional do total da despesa do Poder Legislativo Municipal, estabelecido no art.
29-A, inciso I, da Constituição Federal, atentando para
os preceitos definidos no Parecer Consulta TC 016/2014,
emitido por esta Corte de Contas;

Processo: 08886/2017-4

1.2.2. Que observe nas próximas contas o limite Constitucional de gasto com folha de pagamento do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, §1º da Constituição Federal;

Relator: Domingos Augusto Taufner

Dessa forma, acompanhando o entendimento técnico e
ministerial entendo saneado o presente indício de irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a minuta que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

4. Especificação do quórum:

Relator

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da Câmara Municipal de Pedro Canário, sob a responsabilidade dos Srs. Idelbrando Silva de Freitas e Gildenê Pereira
dos Santos, relativas ao exercício de 2013, nos termos do
art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012 e o artigo
162 do Regimento Interno – Resolução TC 261/201, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 86 do
mesmo diploma legal;

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1353/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Responsável: JOSE DE BARROS NETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU – EXERCÍCIO DE 2017 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos a respeito de omissão no encaminhamento de Prestação de Contas Mensal, referente ao mês de setembro, quanto ao exercício de 2017, pela Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, por meio do CidadES, sob a responsabilidade do Sr. Jose de Barros Neto.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por meio da Instrução Técnica Inicial – ITI
01467/2017-2 (Doc. 02), sugeriu a citação do Responsável
para apresentar esclarecimentos dentro do prazo legal,
assim como, a notificação para encaminhar a esta Corte
de Contas, dentro do prazo legal, a prestação de contas
referente ao mês de setembro do exercício de 2017.
Por meio de Decisão Monocrática – 01801/2017-4 (Doc.
05), fora determinada a citação e notificação do Responsável, para prestar esclarecimentos
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Devidamente citado e notificado, conforme documentos
06/11, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD informou por meio de Despacho 19774/2018-4 (Doc. 13) que
o Responsável não se manifestou. Em razão disso, em Decisão Monocrática 00634/2018-1 (Doc. 15), fora determinada a reiteração da notificação do Responsável, o que fora devidamente cumprido, conforme documentos 16/18.

IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;

Em resposta a notificação alhures, o Responsável, manifestou-se por meio de defesa/justificativa 00595/2018-3
(Doc. 19), informando que a prestação de contas, objeto
do presente processo, fora encaminhada em 14/12/2017.
Em razão disso, requereu o arquivamento dos autos.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Ato contínuo, os autos foram remetidos (Doc. 21) ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, que se manifestou por meio de Instrução Técnica 00090/2018-7 (Doc.
22), sugerindo o arquivamento dos autos em questão,
posto que, em consulta ao sistema CidadES, verificou que
houve o envio do período demandado da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES.

Processo: 02437/2018-7

Relator

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

1. ACÓRDÃO

Exercício: 2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator em:

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba

1.1. Arquivar os presentes autos, com base no inciso IV do
artigo 330 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 261/2013, ante o saneamento da omissão.

Procurador: WANTUIL CARLOS SIMON

O Ministério Público de Contas, em Parecer Ministerial
nº 04049/2018-7 (Doc. 26), exarado pelo Ilmo. Procurador Luciano Vieira, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos emitidos pela Instrução Técnica 00090/2018-7, manifestando-se assim pelo arquivamento do feito.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do artigo 330 do Regimento Interno desta
Corte de Contas, o processo será arquivado quando tenha
exaurido o objetivo para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[...]

Assim, considerando que o responsável apresentou a
prestação de contas em comento, tendo sido homologado o período demandado no dia 14 de dezembro de 2017,
resta exaurido o objetivo dos presentes autos e consequentemente deve ser promovido o seu arquivamento.

ACÓRDÃO TC- 1354/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: LUCIANO MIRANDA SALGADO

2. Unânime.

FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBATIBA – ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

Tratam os presentes autos de Fiscalização – Auditoria,
dando cumprimento à Decisão 05828/2017-1 – Primeira Câmara, em Processo TC 10056/2016-1 (Alerta – LRFWeb – RGF – 2º Quadrimestre/2016), com a finalidade
de apurar responsabilidade pessoal do Sr. Luciano Miranda Salgado, à frente da Prefeitura Municipal de Ibatiba no

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br
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1º e no 2º quadrimestre de 2017, pelo descumprimento
do disposto no artigo 5º, inciso IV, § 1º e § 2º, da Lei nº
10.028/2000, face à infração ao artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Processo TC 10056/2016-1 cuida de parecer de alerta emitido por este Tribunal de Contas, em cumprimento ao disposto no artigo 59, §1º da Lei Complementar
101/2000, em razão do descumprimento do limite de
despesa com pessoal previsto na mesma lei, pelo Poder
Executivo de Ibatiba, no 2º quadrimestre de 2016, tendo
em vista o percentual atingido de 58,46% da Receita Corrente Líquida.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, elaborou Instrução Técnica Inicial – ITI
107/2018-9 opinando pela citação do Sr. Luciano Miranda Salgado, para apresentar suas alegações de defesa em
função da decisão desta Corte de Contas em aplicar-lhe a
sanção de multa, o que foi acolhido pela Decisão SEGEX
149/2018-2.
Conforme informado pelo Núcleo de Controle de Documentos – NCD em Despacho 31244/2018-7, não foi registrada qualquer documentação referente ao Termo de Citação nº 319/2018 em nome do responsável, tendo o prazo se encerrado em 14/06/2018.
Instado novamente a se manifestar, o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Instrução Técnica Conclusiva – ITC 32428/2018-5, propondo
a aplicação de sanção de multa ao Sr. Luciano Miranda
Salgado – Prefeito de Ibatiba em 2017.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o Parecer
3146/2018-4, exarado pelo Procurador Especial de Contas
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, entendeu em confor-

midade com a Área Técnica.
Na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do dia 15 de agosto de 2018 foi realizada a sustentação oral pelo Sr. Luciano Miranda Salgado e juntado aos autos as notas taquigráficas.
Com isso, os autos foram encaminhados para o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE que
elaborou a Manifestação Técnica nº 00746/2018-5 opinando por acolher as razões de defesa e arquivar o presente processo.
Após, o Ministério Público de Contas através do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer
04305/2018-2 encampando o entendimento exarado na
MT 746/2018.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo foi formado para dar cumprimento
à Decisão da Primeira Câmara nº 05828/2017-1 (Processo TC 10056/2016-1 – Alerta – LRFWeb – RGF/2º Quadrimestre/2016) objetivando a responsabilização pessoal do
Sr. Luciano Miranda Salgado, à frente da Prefeitura Municipal de Ibatiba, no 1º e 2º quadrimestre do exercício de
2017, pela infração ao artigo 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º, da
Lei 10.028/2000, face ao descumprimento dos comandos
contidos no art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O responsável foi devidamente citado e através do Despacho nº 31244/2018-7 o NCD constatou que não foi protocolado nenhuma documentação alusiva ao Termo de Citação nº 319/2018.
Com isso, a equipe técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela aplicação de multa ao Sr. Luciano Miranda Salgado, tendo em vista a decisão do TCEES contiwww.tce.es.gov.br

da na Decisão Primeira Câmara nº 05828/2017-1 e a ausência de justificativas e elementos que afastassem a responsabilidade do gestor em relação ao descumprimento
do limite legal com despesa de pessoal e a ausência de
adoção de providências para fins de redução do percentual apurado para o gasto com pessoal ao limite máximo
determinado.
Ocorre que, na 27ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara
o gestor apresentou sustentação oral.
Após, a equipe técnica e o Ministério Público de Contas
opinaram por acolher as razões de defesa e arquivar o
presente processo.
Cumpre destacar que mesmo mediante a declaração de
revelia é possível a apresentação de documentos na defesa oral, e consequentemente é permitida a juntada da documentação apresentada pelo responsável.
Alegou o responsável que ocorreu um crescimento real
negativo do PIB no período previsto para a adequação das
despesas, o que, por força do art. 66 da LRF concede duplicação de prazo em caso de crescimento real baixo ou
negativo do PIB nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
Foi observado na nova análise da equipe técnica que realmente ocorreu o crescimento real negativo do PIB nacional nos quatro trimestres de 2016 e ainda no primeiro trimestre de 2017.
Assim sendo, o prazo final para as adequações das despesas com pessoal ao limite máximo frente à RCL, permitido
pela LRF passa a ser de quatro quadrimestres subsequentes, encerrando-se no 3º quadrimestre de 2016.
Foi observado que o novo gestor já assumiu a gestão com
prazo de adequação expirado e tomou todas as providênSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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cias para a redução de despesa, e que o responsável pelo incremento na despesa de pessoal, acima do patamar
legal, foi o Sr. José Alcure de Oliveira conforme a decisão
contida no Parecer Prévio nº 16/2018 que aplicou multa
pecuniária com fundamento na Lei 10.028/00 (Processo
TC 8305/2017).

1.3. Após os tramites regimentais, arquivar os autos de
acordo com o artigo 330, inciso IV c/c 303 do Regimento
Interno desta Corte de Contas.

Ante a juntada da referida documentação, entendo que a
partir dos dados declaratórios do sistema LRFWeb, ocorreu uma redução de despesa total com pessoal do poder
executivo municipal para o terceiro quadrimestre de 2016
(R$ 27.614.399,05) em relação ao segundo quadrimestre
de 2016 (R$ 29.026.881,43).

4. Especificação do quórum:

Com isso, o gestor responsável comprovou por meio da
prestação de contas do Relatório de Gestão Fiscal, a adoção de medidas saneadoras para recondução da despesa
total com pessoal aos limites propostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelo responsável.
1.2. Dar ciência ao interessado;

ACÓRDÃO TC- 1355/2018 – SEGUNDA CÂMARA

RENZO OLIVEIRA SANTOS COLNAGO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PRODEST - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO 2017 – REGULAR- QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual da PRODEST- Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Estado do Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade dos ordenadores
de despesas, Srs. Renzo Oliveira Santos Colnago (período
01/01/2017 a 12/7/2017) e Paulo Henrique Rabelo Coutinho (período13/07/2017 a 31/12/2017).
O NCE- Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia elaborou Relatório Técnico nº 0224/2018 e a
Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 3330/2018, opinando
pelo julgamento REGULAR das contas.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 4340/2018 do
Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva anuiu aos
argumentos delineados pela Área Técnica.
É o relatório. Segue o voto.

Processo: 03988/2018-5

FUNDAMENTAÇÃO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES
tem suas competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71
a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 –
Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos
de gestão dos ordenadores de despesas e administrado-

Exercício: 2017
UG: PRODEST - Instituto de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO,
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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res públicos em geral, refletido nos resultados da gestão
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com
ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito
se encontra devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim,
aptidão ao julgamento de mérito.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal por meio do Sistema CidadES
em 28/03/2018 as 10:17:35h, portanto, dentro do prazo
conforme art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
Cumpre ressaltar terem sido analisadas pelo Corpo Técnico desta Corte de Contas as peças contábeis integrantes
da PCA (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais), apresentadas nos moldes da Instrução Normativa
TC 28/2013.

bilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil
no setor público, devendo observância aos princípios e às
Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

[...]

Relator

(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.

1. ACÓRDÃO

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente o
fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

Os pontos de controle avaliados foram os relacionados na
Resolução TC 297/2016, não tendo a Equipe Técnica constatado qualquer inconsistência com base nos demonstrativos apresentados.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.

Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.

Analisando minuciosamente a Prestação de Contas sob
exame, sobretudo às instruções do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, observa-se que
restou demonstrada, de forma clara e objetiva a situação
contábil, financeira e patrimonial do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo, no exercício de 2017, estando em consonância

Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verifica-

com o disposto na Lei nº 4.320/1964, com as Normas Brasileiras de Contabilidade bem como com o fragmento acima.

www.tce.es.gov.br

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a prestação de contas anual do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Srs. Paulo Henrique Rabelo Coutinho
(período13/7/2017 a 31/12/2017) e Renzo Oliveira Santos Colnago (período 1/1/2017 a 12/7/2017), nos termos
do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsáveis, consoante o artigo 85 do
mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo CoeSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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lho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1356/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04539/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: ESESP - Escola de Serviço Público do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – ESESP
– ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO - EXERCÍCIO 2017 – REGULAR- QUITAÇÃO - ARQUIVAR.

te ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade
do Sr. Paulo Maurício Ferrari.

seja, dentro do prazo estabelecido no art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.

O NCE- Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia elaborou Relatório Técnico nº 227/2018 bem
como Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 3373/2018 e
opinou pelo julgamento REGULAR das contas.

Cumpre ressaltar terem sido analisadas pelo Corpo Técnico desta Corte de Contas as peças contábeis integrantes
da PCA (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais), apresentadas nos moldes da Instrução Normativa
TC 28/2013.

O Ministério Público de Contas, manifestou-se mediante
Parecer 4058/2018, da lavra do Exmo. Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuindo os argumentos da área
técnica.
É o relatório. Segue o voto.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES
tem suas competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71
a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 –
Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos
de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com
ressalvas ou irregularidade das contas.

RELATÓRIO

Analisando detidamente os autos, observo que o feito se
encontra devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim,
aptidão ao julgamento de mérito.

Trata-se de Prestação de Contas Anual da ESESP – Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo, referen-

A referida Prestação de Contas foi a esta Corte de Contas
em 26 de março de 2018 por meio do Sistema CidadES, ou

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

www.tce.es.gov.br

Os pontos de controle avaliados foram os relacionados na
Resolução TC 297/2016, não tendo a Equipe Técnica constatado qualquer inconsistência com base nos demonstrativos apresentados.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil
no setor público, devendo observância aos princípios e às
Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no procesSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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so de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente o
fenômeno contábil que lhes deu origem.

dade da Srª. Dangela Maria Bertoldi Volkers, nos termos
do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação à responsável nos termos do artigo 85 do
mesmo diploma legal.

[...]

1.2. Dar ciência aos interessados:

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

1.3. Após os tramites regimentais, arquivar os autos.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.
Tendo em vista que não houveram divergências detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos contábeis,
bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no
fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a prestação de contas anual do
ESESP – Escola de Serviço Público do Estado do Espírito
Santo, referente ao exercício de 2017, sob a responsabili-

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1357/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – EXERCÍCIO DE 2018 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Mensal da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, por meio do sistema informatizado CidadES, referente ao mês de março do
exercício de 2018.
O NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial – ITI n°
334/2018, sugeriu a citação e a notificação do responsável para justificar-se da ausência de remessa das contas mensais e para encaminha-las, em 15 dias improrrogáveis. Tal sugestão foi acolhida pelo Secretário-Geral de
Controle Externo deste Tribunal, conforme Decisão SEGEX
n° 350/2018.
O gestor apresentou suas justificativas em atendimento
ao Termo de Citação 565/2018.
Ato contínuo, o NCE elaborou Instrução Técnica n°
137/2018, confirmando a devida homologação da prestação de contas no prazo demandado, em 21/06/2018, sugerindo por fim, o arquivamento dos autos.

Classificação: Prestação de Contas Mensal

O Ministério Público de Contas, em Parecer n° 3860/2018
de lavra do Exmo. Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, anuiu integralmente ao entendimento técnico.

Exercício: 2018

É o relatório.

UG: PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

FUNDAMENTAÇÃO

Processo: 05018/2018-9

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Nos termos do artigo 330 do Regimento Interno desta
Corte de Contas, o processo será arquivado quando tenha
exaurido o objetivo para o qual foi constituído:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
Assim, considerando que o responsável apresentou a
prestação de contas em comento, tendo sido homologada no período demandado, em 21/06/2018, resta exaurido o objetivo dos presentes autos e consequentemente
deve ser promovido o seu arquivamento.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO TC- 1358/2018 – SEGUNDA CÂMARA

tes da aprovação da Lei Orçamentária Anual do exercício
financeiro mencionado.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE que elaborou a Manifestação Técnica nº 00717-2018-9 opinando por não conhecer a presente denúncia.
Ato contínuo, os autos seguiram para o Ministério Público
de Contas que através do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira elaborou o Parecer 04260/2018-9 encapando
o entendimento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Antes de analisar o mérito faz-se necessário a análise dos
requisitos de admissibilidade da Denúncia de acordo com
o disposto no artigo 177 do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Processo: 06518/2018-4

Conselheiro Relator

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

1. ACÓRDÃO

UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator em:

Relator: Domingos Augusto Taufner

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

Denunciante: JACIRO MARVILA BATISTA

III - estar acompanhada de indício de prova;

1.1. Arquivar os presentes autos, com base no inciso IV do
artigo 330 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 261/2013, ante o saneamento da omissão.

DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE KENNEDY – NÃO CONHECER – ARQUIVAR

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

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

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Denúncia em face da Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, por supostamente
infringir normas relacionadas ao direito público ao permitir o empenho de despesas orçamentárias em 2018, anwww.tce.es.gov.br

I – ser redigida com clareza;

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da deSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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núncia.

Relator

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.

1. ACÓRDÃO

§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante,
o fato será comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.

ACÓRDÃO TC- 1359/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:

Analisando a presente denúncia observa-se que ela foi redigida com clareza, que a documentação apresentada pelo denunciante contém cópias da Lei Orçamentária e da
relação de empenhos registrados na Secretaria Municipal
de Saúde e de Administração.

1.1. Não conhecer a presente denuncia tendo em vista a
ausência do requisito de admissibilidade previsto no artigo 177 inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Ocorre que não foi vislumbrado elementos suficientes para firmar convicção mínima sobre o fato narrado que possa subsidiar o prosseguimento do feito.

1.3. Arquivar os presentes autos.

Observo ainda que esta Corte de Contas através do Parecer/Consulta TC 029/2003 aponta possíveis soluções para os gastos nos casos em que se inicia o exercício financeiro sem que se tenha a Lei Orçamentária aprovada pelo Legislativo, tendo em vista a necessidade de continuidade dos serviços públicos prestados à população, quais
sejam: utilização do orçamento do ano anterior, utilização
da proposta encaminhada ao legislativo e execução dos
percentuais mínimos.
Assim, verifica-se a ausência de um dos requisitos previstos nos incisos II do artigo 177 do Regimento Interno, uma
vez que ausentes os elementos de convicção, não sendo
possível o conhecimento da Denúncia.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

1.2. Dar ciência ao denunciante da referida decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Processo: 03566/2018-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Castelo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: LUIZ CARLOS PIASSI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - EXERCÍCIO 2017 – REGULAR - ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual – Ordenador da Prefeitura Municipal de Castelo, do exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Luiz Carlos
Piassi.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou no Relatório Técnico Contábil RT
00241/2018 - (evento 47) em que sob o aspecto técnico-contábil sugeriu a área técnica deste Tribunal pelo julgamento regular da Prestação de Contas do Sr. Luiz Carlos
Piassi, no exercício 2017, gestor reponsável das funções
administrativas na Prefeitura Municipal de Castelo.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 03551/2018,
opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade da Prestação de Contas Anual (evento 48).
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, (evento 52),

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 4322/2018, para que seja a presente prestação de contas julgada REGULAR, na forma do art.
84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
03551/2018, bem como do Parecer 04322/2018 do Ministério Público de Contas, atestam a regularidade das
contas apresentadas pelo Sr. Luiz Carlos Piassi, Ordenador da Prefeitura Municipal de Castelo, do exercício financeiro de 2017.
Com efeito, em conformidade com as referidas manifestações, encampo a seguinte proposta de encaminhamento, que integra a Instrução Técnica Conclusiva ITC
03551/2018:
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico 241/2018, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319
do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Prefeitura Municipal de Castelo.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas

nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017.

grafo único da LC 621/2012.

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de contas do Sr. Luiz Carlos Piassi,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

2. Unânime.

Ante todo o exposto, acompanhando do entendimento da Área Técnica cuja fundamentação integra este voto independente de transcrição e do Ministério Público
de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RELATOR
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, Julgar
REGULARES as contas apresentada pelo Sr. Luiz Carlos
Piassi, no exercício de funções de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal Castelo, referente ao exercício
2017, na forma do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do
art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, paráwww.tce.es.gov.br

1.4. Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
arquivem-se os autos.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1360/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03559/2018-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ROBERTINO BATISTA DA SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
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O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:

serva no Relatório Técnico 00102/2018 e na Instrução
Técnica Conclusiva 1823/2018.

RELATÓRIO

Tendo respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise feita pela área técnica teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa 43/2017.

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Marataízes, exercício 2017, sob a responsabilidade do Sr. Robertino Batista da Silva, que tem como objeto a apreciação da atuação de suas funções administrativas.
O Relatório Técnico 00102/2018 analisou a Prestação de
Contas apresentada através do sistema Cidades-Web em
atendimento ao art. 135, RITCEES e da Instrução Normativa TC 43/2017, levando em consideração pontos de controle predefinidos, tendo sido feita análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.
A Instrução Técnica Conclusiva 1823/2018 anuiu com os
argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça
técnica, e opinou por julgar regulares as contas na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Por fim, o douto representante do Ministério Público de
Contas, Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância
com a área técnica através do Parecer do Ministério Público de Contas 02156/2018.
Após, vieram-me os autos para análise.

Considerando que o Ministério Público Especial de Contas, através de Parecer 02156/2018, subscrito pelo digno Procurador Especial Luciano Vieira, acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por
ocasião dos RT 00102/2018 e ITC 1823/2018, encampo os
fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 1823/2018, opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os
fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO

FUNDAMENTAÇÃO

Conselheiro Relator

Ressalte-se que durante a análise contábil da presente Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de
2017, da Prefeitura Municipal de Marataízes, sob a responsabilidade do Sr. Robertino Batista da Silva, não houve nenhuma irregularidade apresentada, conforme se ob-

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

1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Marataízes, ora em discussão, sob
a responsabilidade do Sr. Robertino Batista da Silva, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art.
84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1361/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03571/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2017
UG: PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ELIAS DAL COL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

lo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de contas do Sr. Elias Dal Col, no
exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

RELATÓRIO

A Instrução Técnica Conclusiva 2446/2018 anuiu com os
argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça
técnica, e opinou por julgar regular na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Ecoporanga, exercício 2017, sob responsabilidade do Sr. Elias Dal Col, que tem como objeto apreciação quanto a atuação de suas funções administrativas.

Por fim, o douto representante do Ministério Público de
Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em consonância com a área técnica através do Parecer 2854/2018.

Em atendimento ao art. 135, RI TCEES 261/2013 e da
Instrução Normativa TC 43/2017 o Relatório Técnico
137/2018, analisou a Prestação de Contas apresentada através do sistema Cidades-Web, levando em consideração pontos de controle predefinidos, tendo sido feita análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração
das Variações Patrimoniais. Tendo como proposta de encaminhamento o seguinte termo:

Após, vieram-me os autos para análise.

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:

FUNDAMENTAÇÃO
Ressalte-se que durante a análise contábil da presente Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de
2017, da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, sob a responsabilidade do Sr. Elias Dal Col não houve nenhuma irregularidade apresentada, conforme se observa no Relatório Técnico 00137/2018 e na Instrução Técnica Conclusiva 02446/2018.

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Prefeitura Municipal de Ecoporanga.

Tendo respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise feita pela área técnica teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa 43/2017.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pe-

Considerando que o Ministério Público Especial de Contas, através de parecer subscrito pelo digno Procurador
Especial Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou
integralmente o entendimento da área técnica, exposto

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

www.tce.es.gov.br

por ocasião dos RT 0137/2018 e ITC 02446/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo
técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 02446/2018, opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os
fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Ecoporanga, ora em discussão,
sob a responsabilidade do Senhor Elias Dal Col, relativas
ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85
da mesma lei.
1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner.

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espirito Santo, exercício 2017, que tem como objeto apreciação quanto a atuação dos gestores, no exercício das funções administrativas, em atendimento do art. 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo e na Instrução Normativa 43/2017, figurando como responsáveis os
senhores: Maria Elisa Patrão Dias - 01/01 à 10/01/2017,
Douglas Caus - 10/02; 02/03; 22/05 à 31/05/2017, e Márcio Eugênio Sartório - 11/04 a 31/12/2017.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1362/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04455/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: DSPM - Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: DOUGLAS CAUS, MARCIO EUGENIO SARTORIO, MARIA ELISA PATRAO DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – DIRETORIA DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:

Tendo sido apresentada dentro do prazo legal (art. 139, RITCEES 261/2013) e com base na Resolução TC 297/2016,
art. 6º, parágrafo único, inciso I, foram analisadas pela
área técnica através do Relatório Técnico Nº 00210/20183 peças remetidas pelo Sistema CidadES, opinando por
julgar regular a prestação de contas gestores Maria Elisa Patrão Dias, Douglas Caus, Márcio Eugênio Sartório,
referentes ao exercício 2017, na forma do art. 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Em concordância com o RT Nº 00210/2018-3, a Instrução Técnica Conclusiva Nº 03394/2018-9 - peça 58, por
meio de seu subscritor, opinou também pelo julgamento
do presente feito nos moldes sugeridos, considerando a
completude da análise feita.
No mesmo compasso, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da
Silva, através do Parecer 4032/2018-1 do Ministério Público de Contas, peça 62, manifestou-se em consonância
com a área técnica, pugnando pela REGULARIDADE da
presente prestação de contas anual.
FUNDAMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 3394/2018-9, a conclusão foi nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAM ENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do (s) gestor (es) responsável (eis), no exercício de funções administrativas no (a) Administração Geral a Cargo
da Diretoria de Saúde da Policia Militar do Espirito Santo,
no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do (s) Sr(s). Maria Elisa Patrão Dias, Douglas Caus, Márcio Eugênio Sartório, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 03394/2018-9,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto
os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico, e VOTO no sentido de que a Segunda Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Diretoria de Saúde da Policia Militar do Espirito Santo,
exercício de 2017, ora em discussão, sob a responsabilidade dos senhores Maria Elisa Patrão Dias, Douglas Caus
e Márcio Eugênio Sartório, nos termos do art. 84, inciso
I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhes a devida
QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1363/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 04597/2018-5

plementar Estadual 621/2012.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Em concordância com o RT Nº 0173/2018-6 (peça 21), a
Instrução Técnica Conclusiva Nº 2976/2018-5 (peça 22),
opinaram pelo o julgamento do presente feito nos moldes
sugeridos, considerando a completude da análise feita.

Exercício: 2017
UG: FEADM - Fundo Estadual de Apoio Ao Desenvolvimento Municipal
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: REGIS MATTOS TEIXEIRA, MARCIO BASTOS
MEDEIROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – FUNDO
ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEADM) – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

De igual forma, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira, através do Parecer do
Ministério Público de Contas 03741/2018-8, (peça 27),
manifestou-se em conformidade com a área técnica, que
sob o aspecto técnico-contábil, pugnou pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:

Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 2976/2018-5, a conclusão foi nos seguintes termos:

RELATÓRIO

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAM ENTO

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Fundo Estadual De Apoio Ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, exercício 2017, que tem como objeto
apreciação da atuação dos gestores responsáveis no exercício das funções administrativas, em atendimento do art.
135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo e na Instrução Normativa 43/2017.

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do (s) gestor (es) responsável (eis), no exercício de funções administrativas no (a) Administração Geral a Cargo
do Fundo Estadual De Apoio Ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, no exercício de 2017.

Tendo sido apresentada dentro do prazo legal (art. 139, RI
TCEES 261/2013) e com base na Resolução TC 297/2016,
art. 6º, parágrafo único, inciso I, foram analisadas pela
área técnica através do Relatório Técnico Nº 00173/20186, peças remetidas pelo Sistema CidadES, que ao final da
análise opinou por julgar regular a prestação de contas
dos gestores Regis Mattos Teixeira (01/01 a 31/12/2017)
e Márcio Bastos Medeiros (01/01 a 13/01, 09/10 a 12/10
e 08/12 a 12/12/2017), na forma do art. 84 da Lei Comwww.tce.es.gov.br

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas dos gestores: Regis Mattos Teixeira (01/01 a 31/12/2017) e Márcio Bastos Medeiros (01/01 a 13/01, 09/10 a 12/10 e 08/12 a 12/12/2017),
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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621/2012.
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2976/2018-5,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto
os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto
à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:

te), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1364/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04844/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presiden-

A documentação apresentada por meio de arquivos digitais a essa Corte de Contas em atendimento ao artigo 135
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito
Santo – RITCES e a Instrução Normativa TC 43/2017 foi
analisada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia por meio do Relatório Técnico 00178/2018
tendo sido proposto o seguinte encaminhamento:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Estadual De Apoio Ao Desenvolvimento Municipal
– FEADM, ora em discussão, sob a responsabilidade dos
senhores Regis Mattos Teixeira e Márcio Bastos Medeiros, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-lhes a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85
da mesma lei.
2. Unânime.

do Fundo de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente (FUNDEMA), exercício 2017, sob responsabilidade do
Senhor Aladim Fernando Cerqueira (01/01 A 31/12/2017)
e da Senhora Andreia Pereira de Carvalho (04 a 14/01 e 10
a 17/07/2017), que tem como objeto apreciação quanto a
atuação de suas funções administrativas.

Exercício: 2017
UG: FUNDEMA - Fundo de Defesa e Desenvolvimento do
Meio Ambiente
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ALADIM FERNANDO CERQUEIRA, ANDREIA
PEREIRA CARVALHO

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
www.tce.es.gov.br

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do(s) gestores responsável(eis), no exercício de funções administrativas no(a) Fundo de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Aladim Fernando Cerqueira e Andreia Pereira de Carvalho, na forma do
artigo84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Tendo a Instrução Técnica Conclusiva 03016/2018, opinado para que se julgue regular a PCA ora apreciada, tendo
corroborado o Ministério Público Especial de Contas, pronunciando-se por meio do Parecer 3678/2018, da lavra
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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do Procurador Luciano Vieira, de forma a legitimar o entendimento do corpo técnico dessa Corte de Contas.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que as presente Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal por meio do Sistema CidadES,
em 02/04/2018, portanto, não observou o prazo regimental, nos termos do artigo 139, parágrafo único, do RITCEES
– Resolução 261/2013. Entretanto, por se tratar de apenas um dia útil de atraso e estando de acordo com o RT
00178/2018 foi acatada a sugestão de não citar.
O prazo para julgamento das contas objeto de apreciação
nos presentes autos encerra-se em 31/12/2019 em cumprimento ao disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e do art. 168 do RITCEES.
Considerando a regularidade e integridade dos anexos,
documentos e demonstrações financeiras e demais peças
que integram a referida Prestação de Contas Anual, atendendo às disposições contidas no art. 168 do RITCEES, e
do art. 71, III, da Constituição Estadual; bem como constata-se, ainda, que os arquivos encaminhados foram assinados eletronicamente pelo responsável técnico contabilista e pelo responsável do controle interno quando for
o caso;
Considerando o RT 00178/2018 emitido pelo Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia dessa Corte de Contas para que as contas fossem consideradas regulares, não se vislumbrando subsistência de quaisquer
ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade, entendimento esse endossado pelo digno representante do Ministério Público de Contas, o douto Procurador-Geral Dr. Luciano Vieira, por meio do Parecer

gusto Taufner.

3678/2018;
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico – Relatório Técnico 00178/2018,
e Instrução Técnica Conclusiva 3016/2018, tornando-os
parte integrante do presente voto.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária, ante as razões expostas pelo relator, em:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1365/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03753/2015-1

1.1. JULGAR REGULAR Prestação de Contas Anual do
Fundo de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente
(FUNDEMA), exercício 2017, sob responsabilidade do Senhor Aladim Fernando Cerqueira (01/01 A 31/12/2017) e
da Senhora Andreia Pereira de Carvalho (04 a 14/01 e 10
a 17/07/2017), nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO
aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2014). IRREGULAR. MULTA. DETERMINAÇÃO.
DAR CIÊNCIA. ARQUIVAR.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos Auwww.tce.es.gov.br

Exercício: 2014
UG: IPSJON - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de João Neiva
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ROMERO GOBBO FIGUEREDO, MARIA APARECIDA RIALI

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI.
RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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do Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de João Neiva - IPSJON, referente ao exercício financeiro
de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Maria Aparecida
Riali – Diretora Presidente.
A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal elaborou o Relatório Técnico 00239/2017-3 (fls. 54/86)
sugerindo a convocação da responsável para apresentar
justificativas quanto às impropriedades detectadas e o
chamamento do Chefe do Executivo para dar-lhe ciência
de fatos apurados e para que prestasse os esclarecimentos suscitados, como segue:
CITAÇÃO dos agentes públicos abaixo relacionados para
que no prazo de 30 (trinta) dias apresentem razões de justificativas que entenderem necessárias em relação aos indícios de irregularidades apontados no Relatório Técnico
00239/2017-3 a seguir elencados:
MARIA APARECIDA RIALI – Diretora Presidente do IPSJON
3.1.1 - ausência de equilíbrio financeiro decorrente da
inadequação na mensuração das alíquotas normais de
contribuição.
Base legal: artigo 40, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil; artigo 35 da Lei federal 4.320/1964;
artigos 1º, § 1º, 8º § único e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, artigo 1º da Lei federal 9.717/1998.

Lei federal 4.320/64.

3.5.1.1 - pagamento a maior da contribuição patronal.

3.3.1.1 - ausência de equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência apurado na avaliação atuarial anual.

Base legal: art. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.

Base Legal: art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.5.1.2 - ausência de recolhimento de contribuição previdenciária - Regime Próprio de Previdência Social –Servidores da Unidade Gestora.

3.3.1.3 - ausência de adoção de medidas objetivando alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 3º da Lei Federal nº. 9.717/98.

Base Legal: art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 69
da LRF, art. 1º da Lei 9717/98 e arts. 18 e 19 da Portaria
MPS nº 403/2008.
3.3.1.4 - ausência de demonstrativo da viabilidade orçamentária e financeira e de atendimento dos limites de
gastos com pessoal da LRF do plano de amortização proposto pelo atuário.
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.
3.3.2.1 - divergência na escrituração contábil da provisão
matemática previdenciária.

3.1.2 - utilização indevida dos recursos da alíquota suplementar.

Base legal: LC 101/2000, art. 69; Lei 4.320/1964, art. 100;
Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10; resoluções CFC
nº 750/1993 e 1.128 a 1.141 e suas alterações; Portaria
MPS 21/2013 e correlatas.

Base legal: art. 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.4.1 - realização de gastos com despesas administrativas do RPPS acima do limite legal.

3.2.2 - registro contábil indevido dos investimentos temporários.

Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº 9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS nº
402/2008.

Base legal: Resolução CFC Nº 750/1993 e artigos 85, 87 da

www.tce.es.gov.br

3.5.2.1 - recolhimento a menor das contribuições previdenciárias retidas dos segurados à instituição de previdência devida - RGPS.
Base legal: artigos 40, 149, § 1°, e 195, II, da Constituição
Federal.
3.6.1 - ausência de registro contábil em conta de controle de dívida do ente com o regime próprio de previdência.
Base legal: Portaria MPS nº 95/2007 e MCASP, item
03.05.06.
3.6.2 - registro no passivo não circulante de parcelamento de débito acima da capacidade de recolhimento do
RPPS.
Base Legal: Resolução CFC Nº 750/1993 e artigos 85 e 100
da Lei 4320/1964.
ROMERO GOBBO FIGUEREDO– Prefeito Municipal
3.1.1 - ausência de equilíbrio financeiro decorrente da
inadequação na mensuração das alíquotas normais de
contribuição.
Base legal: artigo 40, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil; artigo 35 da Lei federal 4.320/1964;
artigos 1º, § 1º, 8º § único e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, artigo 1º da Lei federal 9.717/1998.
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019

176

ATOS DA 2a CÂMARA

3.3.1.1 - ausência de equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência apurado na avaliação atuarial anual.
Base Legal: art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
3.3.1.2 - ausência de lei para implementação de plano de
amortização para cobertura de déficit atuarial.
Base Legal: art. 40, caput da CF/88, art. 69 da LRF, art. 1º
da Lei 9.717/98 e art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
(...)
Os indícios de irregularidades retro citados e também
apontados na Instrução Técnica Inicial 435/2017 (fls.
87/91), propiciaram a citação dos responsáveis, Sra. Maria Aparecida Riali, Diretora Presidente do IPSJON, e do Sr.
Romero Gobbo Figueredo, Prefeito Municipal, para apresentação das razões de justificativas que entendessem
necessárias em relação aos referidos indícios de irregularidades, determinada monocraticamente às folhas 94/97
(Decisão Monocrática nº 564/2017).
A Decisão Monocrática retro determinou ainda notificar
a Sra. Diretora Presidente do IPSJON para regularizar a
Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2014,
apresentando a documentação indicada no item 3.2.1 do
Relatório Técnico 239/2017-3, que trata da “ausência de
extratos bancários contendo saldos de aplicação financeira”; bem como, cientificar o Sr. Prefeito Municipal quanto
aos indícios de irregularidades apontados no referido Relatório Técnico, elencados nos itens 3.1.2 (utilização indevida dos recursos da alíquota suplementar) e 3.4.1 (realização de gastos com despesas administrativas do RPPS
acima do limite legal).
Segundo a instrução processual, os responsáveis não en-

caminharam suas justificativas nem documentos que
pudessem elidir as irregularidades descritas no Relatório Técnico 239/2017-3 e na ITI 435/2017-1 (o Despacho
54088/2017-3, de 02/10/2017 certifica o recebimento
das citações e notificações, porém não houve manifestação tempestiva). Em razão disso, declarou-se a revelia da
Sra. Maria Aparecida Riali - diretora presidente e do Sr.
Romero Gobbo Figueredo - prefeito municipal (Despacho
564/2017-3).
Em seguida, os autos foram encaminhados à SecexPrevidência que após análise, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1166/2018-8 (fls. 117/154) com a seguinte
proposta de encaminhamento:
Considerando os indicativos de irregularidades expressos
no Relatório Técnico 00239/2017-13, na ITI 00435/20171, na DECM 00564/2017-, nos Termos de Citação
00636/2017-1 e 00637/2017-5, Termos de Notificação
01109/2017-1 e 0011210/2017-4; e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução
TC nº 261/2013;
Considerando que a diretora presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de João Neiva, relativo ao exercício de 2014, Sra. MARIA APARECIDA RIALI, não atendeu ao Termo da Citação 00636/20171 e ao Termo de Notificação 01109/2017-1, emitidos por
este Tribunal, e não encaminhou sua defesa, foi declarada revel pelo conselheiro relator substituto, Sr. João
Luiz Cotta Lovatti, conforme Despacho 56416/2017-3, de
10/10/2017;
Considerando que o prefeito municipal, ROMERO
GOBBO FIGUEREDO, não atendeu ao Termo de Citação
00637/2017-5 e ao Termo de Notificação 01110/2017-1,
emitidos por este Tribunal, e não encaminhou sua defesa,
www.tce.es.gov.br

foi declarado revel pelo conselheiro relator substituto, Sr.
João Luiz Cotta Lovatti, conforme Despacho 56416/20173, de 10/10/2017;
Diante do exposto, sugere-se a manutenção das irregularidades abaixo:
2.1 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO NA MENSURAÇÃO DAS ALÍQUOTAS NORMAIS DE CONTRIBUIÇÃO (item 3.1.1 do RT
00239/2017-3)
Base legal: artigo 40, caput, da constituição da república
federativa do brasil; artigo 35 da lei federal 4.320/1964;
artigos 1º, § 1º, 8º § único e 69 da lei de responsabilidade
fiscal; e, artigo 1º da lei federal 9.717/1998.
Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
e Romero Gobbo Figueredo (prefeito municipal)
2.2 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS DA ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (item 3.1.2 do RT 00239/2017-3)
Base legal: art. 8º, parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
2.3 AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS CONTENDO
SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (item 3.2.1 do RT
00239/2017-3)
Base legal: Regimento Interno – Resolução TC Nº 261, art.
138 e IN 028/2013, Anexo 06.
Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
2.4 REGISTRO CONTÁBIL INDEVIDO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (item 3.2.2 do RT 00239/2017-3)
Base legal: Resolução CFC Nº 750/1993 e artigos 85, 87 da
Lei Federal 4.320/64.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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2.5 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO
ATUARIAL ANUAL (item 3.3.1.1 do RT 00239/2017-3)
Base Legal: Art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
e Romero Gobbo Figueredo (prefeito municipal)
2.7 AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS OBJETIVANDO ALCANÇAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (item 3.3.1.3 do RT
00239/2017-3)
Base Legal: Art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 69
da LRF, art. 1º da Lei 9717/98 e arts. 18 e 19 da Portaria
MPS nº 403/2008.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.8 AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DE ATENDIMENTO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL DA LRF DO PLANO DE
AMORTIZAÇÃO PROPOSTO PELO ATUÁRIO (item 3.3.1.4
do RT 00239/2017-3)
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.9 DIVERGÊNCIA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA
PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA (item 3.3.2.1
do RT 00239/2017-3)
Base legal: LC 101/2000, art. 69; Lei 4.320/1964, art. 100;
Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10; resoluções CFC

nº 750/1993 e 1.128 a 1.141 e suas alterações; Portaria
MPS 21/2013 e correlatas.
Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.10 REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO LIMITE LEGAL (item 3.4.1
do RT 00239/2017-3)
Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº 9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS Nº
402/2008
Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
2.11 PAGAMENTO A MAIOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (item 3.5.1.1 do RT 00239/2017-3)
Base legal: art. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.12 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA (item
3.5.1.2 do RT 00239/2017-3)
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 3º da Lei Federal nº. 9.717/98.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.13 RECOLHIMENTO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SEGURADOS À INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA DEVIDA - RGPS (item 3.5.2.1
do RT 00239/2017-3)
Base legal: Artigos 40, 149, § 1°, e 195, II, da Constituição
Federal.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
www.tce.es.gov.br

2.14 AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL EM CONTA DE
CONTROLE DE DÍVIDA DO ENTE COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (item 3.6.1 do RT 00239/2017-3)
Base legal: Portaria MPS nº 95/2007 e MCASP, item
03.05.06.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.15 REGISTRO NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ACIMA DA CAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DO RPPS (item 3.6.2 do RT 00239/2017-3)
Base Legal: Resolução CFC Nº 750/1993 e artigos 85 e 100
da Lei 4320/1964.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
Registra-se que o ente é responsável pelo equilíbrio financeiro e atuarial nos termos do art. 69 da LRF; trazendo o
prefeito como responsável nas irregularidades 2.1. e 2.5.
Considerando que as irregularidades 2.1, 2.2, 2.5, 2.7,
2.8, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 são de natureza grave, pois
comprometem a continuidade e a solvência do RPPS e o
equilíbrio fiscal do município, opina-se, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela IRREGULARIDADE da Prestação
de Contas, relativa ao exercício de 2014, do presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
João Neiva, Sra. MARIA APARECIDA RIALI e do prefeito
municipal, Sr. ROMERO GOBBO FIGUEREDO nos termos
do art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº.
621/2012, e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno
(Resolução TC 261/2013).
Sugere-se determinação:
ao chefe do Poder Executivo para proceder à recomposição das reservas do RPPS destinadas a amortização do
déficit atuarial, que foram utilizadas no pagamento de beSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019

178

ATOS DA 2a CÂMARA

nefícios concedidos, totalizando R$ 506.263,93, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros,
consoante determina o § 3º do art. 13 da Portaria MPS
402/2008, informando os resultados alcançados, apresentando o comprovante de repasse e sua memória de
cálculo na próxima prestação de contas (item 2.2 desta
Instrução).
ao atual chefe do Poder Executivo, que repasse ao RPPS
o valor R$ 129.209,37, consoante determina o § 1º do art.
1º da Lei Municipal nº 2.635/2014 e o § 3º do art. 13 da
Portaria MPS 402/2008, com aplicação de índice oficial
de atualização e de taxa de juros, comprovando o devido
recolhimento na próxima prestação de contas do RPPS.
(item 2.10 desta Instrução).
ao gestor e ao responsável pelo sistema de Controle Interno para abertura de procedimento administrativo, visando à regularização do recolhimento feito a maior, e
para apuração, nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao RPPS, com aplicação de índice
oficial de atualização e de taxa de juros, comprovando o
devido recolhimento na próxima prestação de contas do
RPPS prestação de contas (item 2.11 desta Instrução).
ao gestor e ao coordenador de controle interno para
abertura de procedimento administrativo, visando à regularização do recolhimento dos valores devidos, nos moldes da IN 32/2014, apurando a responsabilidade e o ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com juros e
multas, apurados desde a data do débito até a data do pagamento e/ou parcelamento, informando os resultados
alcançados na próxima prestação de contas do RPPS, juntamente com os comprovantes de ressarcimento (item
2.12 desta Instrução).
Sugere-se determinação ao gestor e ao responsável pe-

lo sistema de Controle Interno abertura de procedimento
administrativo, visando à regularização do recolhimento
das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e
não repassadas ao INSS, e para apuração, nos moldes da
IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao Instituto de Previdência das multas e juros desde a competência do débito até a data do pagamento, com aplicação
de índice oficial de atualização e de taxa de juros, comprovando o devido recolhimento na próxima prestação de
contas do RPPS. (item 2.13 desta Instrução).
ao gestor e ao responsável pelo sistema de Controle Interno abertura de procedimento administrativo, visando à verificação do registro contábil no valor de R$
2.385.908,64 na conta contábil 2.2.1.4.1.0.1.0.0.0.0.0 –
Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado, do Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial, e apurar, nos
moldes da IN 32/2014, responsabilidade/ressarcimento
ao Instituto de Previdência, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros, se for o caso, comprovando a devida regularização na próxima prestação de
contas do RPPS (item 2.15 desta Instrução).
Sugere-se, ainda, dar ciência do julgamento deste Egrégio
Tribunal de Contas à Secretaria de Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda.
O representante do Ministério Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anui ao posicionamento da
proposta contida na ITC 1166/2018 (Parecer Ministerial
1570/2018-5), recomendando que sejam julgadas irregulares as contas da senhora Maria Aparecida Riali, exercício
2014, período em que foi gestora do IPSJON, e do prefeito
Romero Gobbo Figueredo.
Após, vieram-me os autos para análise.
www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO.
Compulsando os autos, ante a exaustiva análise conclusiva proferida pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal-SecexPrevidência, no que tange aos indicativos de irregularidades apontados no Relatório Técnico 239/2017-3, na Instrução Técnica Inicial 435/20171 e na Decisão Monocrática 564/2017-1 (Termos de Citação 636/2017-5 e 637/2017-5 e Termos de Notificação
1109/2017-1 e 1110/2017-4), tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as inconsistências apuradas não foram esclarecidas, mesmo tendo sido oportunizado aos responsáveis o exercício do contraditório e a plenitude de defesa.
Nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1166/2018
(item 2), a área técnica aponta que remanescem as seguintes irregularidades arroladas nas referidas peças processuais, in verbis:
2.1 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO NA MENSURAÇÃO DAS ALÍQUOTAS NORMAIS DE CONTRIBUIÇÃO (item 3.1.1 do RT
00239/2017-3)
Base legal: artigo 40, caput, da constituição da República
Federativa do Brasil; artigo 35 da lei federal 4.320/1964;
artigos 1º, § 1º, 8º § único e 69 da lei de responsabilidade
fiscal; e, artigo 1º da lei federal 9.717/1998.
Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
e Romero Gobbo Figueredo (prefeito municipal)
Fatos:
Conforme RT 00239/2017-3:
A tabela 03 deste RTC apresentou superávit de R$
1.579.979,68 no resultado orçamentário, entretanto, pode-se verificar que estamos diante de um aparente resulSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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tado positivo, visto que as receitas de contribuições decorrentes das alíquotas do custeio normal não são suficientes para manutenção das atividades e dos pagamentos de benefícios do RPPS:
Desta forma, pode-se concluir que a gestão financeira do
RPPS apresentou-se desequilibrada, nos termos do art.
35 e 102 da Lei Federal nº. 4.320/64, art. 1º, § 1º e 69 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 40 caput da Constituição Federal e art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98.
Justificativas:
De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria Aparecida Riali (diretora presidente) e o Sr. Romero
Gobbo Figueredo (prefeito municipal) foram considerados REVÉIS.
Análises:
Trata do estudo do equilíbrio financeiro com base nas
contribuições previdenciárias pertinentes a alíquota normal de custeio, que tem por finalidade financiar as despesas com o plano de benefícios e as despesas administrativas da unidade gestora.
No confronto entre receitas e despesas orçamentárias (BALORC-PCA/2014), apurou-se superávit orçamentário de R$ 1.579.979,68, conforme Tabela 03 do RT
00239/2017-3. Porém, da receita arrecadada no total R$
5.162.378,01, foram excluídos os valores recebidos de R$
1.171.973,73, referentes a receitas de aplicações financeiras e R$ 895.255,74, referentes a transferências de recursos para cobertura de déficit atuarial, destinadas à formação de reservas financeiras, não podendo serem somadas
às receitas de contribuições previdenciárias e outras delas originadas, em virtude de suas vinculações, conforme

disciplina a LRF.

relação à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial,
como segue:

Art. 8º
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Portanto, a receita de contribuições previdenciárias arrecadada somou R$ 3.095.148,54, e as despesas previdenciárias empenhadas totalizou R$ 3.582.398,33, do que restou resultado negativo da ordem de R$ 487.249,79, conforme tabela abaixo do RT 00329/2017-3.
O Ministério Público de Contas – Processo 3873/2015 –
PCA 2014, Instituto Prev. Ser. Mun. de Santa Leopoldina, em parecer de autoria do procurador de contas, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, consigna que o sistema
previdenciário subordina-se aos ditames do princípio do
equilíbrio financeiro e atuarial, conforme expõe:
Afinal, as irregularidades que maculam a prestação de
contas em análise consubstanciam grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, julgar irregular a prestação de contas, nos termos do
art. 84, inciso III, “d”, da LC n. 621/12.
Ora, o sistema previdenciário fundamenta-se no princípio
do equilíbrio financeiro e atuarial – insculpido no caput
do art. 201 da Constituição Federal –, que reflete a existência de reservas monetárias ou de investimentos, numerário ou aplicações suficientes para o adimplemento
dos compromissos atuais e futuros previstos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal ressalta a responsabilidade dos gestores dos RPPS e dos entes federativos com
www.tce.es.gov.br

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará
com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.
Na ocorrência de desequilíbrio financeiro no exercício, cabe ao gestor solicitar ao Poder Executivo a transferência
do valor correspondente às insuficiências financeiras, e
cabe ao ente o repasse dentro do exercício.
Portaria MPS Nº 402/2008
Art. 13
[...]
§ 3º A utilização indevida dos recursos previdenciários
exigirá o ressarcimento ao RPPS dos valores correspondentes, com aplicação de índice oficial de atualização e de
taxa de juros, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial.
Diante do exposto, e considerando que não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
2.2 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS DA ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (item 3.1.2 do RT 00239/2017-3)
Base legal: art. 8º, parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
Fatos:
Conforme RT 00239/2017-3:
Apurou-se que no exercício financeiro de 2014, os recursos da alíquota suplementar destinados a formar reservas
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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para amortização do déficit atuarial foram consumidos no
pagamento de despesas previdenciárias, enquanto deveriam ser aplicados no mercado financeiro, com a finalidade de formação de reservas:

dade dos recursos no atendimento ao objeto de sua vinculação, como acontece com os recursos oriundos da alíquota suplementar, que não dever ter outra destinação
senão o financiamento do déficit atuarial:

Justificativas:

Art. 8º [...]

De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria
Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Análises:

Analisando a evolução da capacidade de formação de reservas, percebe-se que a capitalização do RPPS é inconstante, alternando-se entre aumento e redução, em oposição a provisão matemática, que, com exceção do comportamento entre os anos 2012 e 2013, quando houve
pequena redução, apresenta significativos aumentos, não
sendo acompanhada pela evolução dos ativos do fundo,
e, consequentemente, ampliando o déficit atuarial, que
na apuração com data base em 30/12/2014, alcançou o
patamar de R$ 72.068.686,44.

Apurou-se, conforme Tabela 4-B do RT 00239/2017-3,
que o RPPS ao longo do exercício de 2014, consumiu indevidamente R$ 506.263,93 dos recursos destinados a formação de reservas com vista a amortização do déficit atuarial existente.
O art. 18 da Portaria MPS Nº 403/2008 orienta que, no
caso da avaliação atuarial indicar déficit, o parecer atuarial deverá indicar plano de amortização para o seu equacionamento, ou seja, para que sejam acumulados os recursos necessários para cobertura desse déficit atuarial.
O art. 19 da Portaria esclarece ainda, que esse plano de
amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar ou em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir do
seu estabelecimento em lei do ente federativo.
§ 1º O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar ou
em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.
O parágrafo único do art. 8º da LRF estabelece a exclusivi-

Registra-se que em 2010 o RPPS possuía R$ 0,91 para cada R$ 1,00 do passivo atuarial, ou seja, quase uma situação de equilíbrio atuarial, já em 2014, para cada R$1,00
desse mesmo passivo, o RPPS possui somente R$ 0,14 de
ativos. O movimento é inverso ao mandamento constitucional e vem se agravando no decorrer do período analisado, deixando bem evidente o desvio da finalidade da
alíquota suplementar que é reduzir o déficit atuarial.
Desta forma, considerando que as reservas foram utilizadas para pagamento de benefícios, ou seja, despesas com
finalidade pública, não caberá ao gestor o ressarcimento das despesas, mas municipalidade deverá arcar com a
recomposição das reservas consumidas de forma indeviwww.tce.es.gov.br

da no exercício de 2014, em decorrência da descapitalização do RPPS.
Diante do exposto, e considerando que as justificativas
não foram suficientes para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
Sugere-se, ainda, determinação ao chefe do Poder Executivo para proceder à recomposição das reservas do RPPS
destinadas a amortização do déficit atuarial, que foram
utilizadas no pagamento de benefícios concedidos no
exercício de 2014, totalizando R$ 506.263,93, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros,
consoante determina o § 3º do art. 13 da Portaria MPS
402/2008, informando os resultados alcançados, apresentando o comprovante de repasse e sua memória de
cálculo na próxima prestação de contas.
2.3 AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS CONTENDO
SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (item 3.2.1 do RT
00239/2017-3)
Base legal: Regimento Interno – Resolução TC Nº 261, art.
138 e IN 028/2013, Anexo 06.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
Fatos:
O item 3.2.1 do RT 00239/2017-3 registra o não encaminhamento do arquivo EXTBAN com os saldos das aplicações financeiras, por isso a razão da notificação.
Não foram encaminhados a este Tribunal os arquivos
06-30-EXTBAN contendo os saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2014, nem foram enviados os
extratos mensais das aplicações referentes aos meses de
outubro e novembro/2014.
Justificativas:
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria
Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.
Análises:
Apesar de a gestora ter sido devidamente notificada, conforme Termo de Notificação 01109/2017-1, não manifestou interesse em atender a este Tribunal de Contas.
Diante do exposto, e considerando não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
2.4 REGISTRO CONTÁBIL INDEVIDO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (item 3.2.2 do RT 00239/2017-3)
Base legal: Resolução CFC Nº 750/1993 e artigos 85, 87 da
Lei Federal 4.320/64.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
Fatos:
Conforme RT 00239/2017-3:
Verifica-se no Ativo do Balanço Patrimonial do RPPS que
os valores referentes aos investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, no valor de R$ 12.827.816,03 indevidamente lançados como conta movimento (conta
contábil 111110601000).
Verifica-se, também, o registro na conta contábil
1149101000999 do montante de R$500.000,00 “(-) Ajuste
de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários, sem que haja qualquer valor contabilizado na conta “Títulos e Valores
Mobiliários” que possa ensejar possibilidade de perda.
Justificativas:
De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria

Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.
Análises:
Constata-se na conta movimento (conta contábil
111110601000) do Ativo do Balanço Patrimonial do RPPS
o registro de R$ 12.827.816,03, lançado indevidamente
naquela rubrica por se tratar de investimentos e aplicações tempórárias.
Identificou-se outro erro de lançamento na conta contábil 1149101000999 – (-) Ajuste de Perdas com Títulos
e Valores Mobiliários, no valor de R$500.000,00, sem que
houvesse qualquer valor contabilizado na conta “Títulos
e Valores Mobiliários” que pudesse ensejar possibilidade
de perda.
Erros de tais montas cometidos nos registros contábeis
e, consequentemente, evidenciados em suas demonstrações contábeis, frustram a finalidade da própria contabilidade: fornecer informações tempestivas e ﬁdedignas aos usuários, apoiar a tomada de decisão e ser instrumento de controle social, e inobservam as normas de
contabilidade aplicadas ao setor público, em especial a
NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº 1.132/08) que estabelece
diversas características do registro e da informação contábil, dentre as quais, confiabilidade, fidedignidade, integridade e tempestividade, que devem ser observadas pelos
profissionais contabilistas.
A que se fazer o registro de que erros na apresentação
dos resultados das entidades, por meio das demonstrações contábeis ao final de cada exercício, podem até ser
corrigidos a posteriori, mas não saneiam o fato ali apresentado e maculam os resultados apresentados naquele
exercício. O Tribunal de Contas, por meio de sua missão
www.tce.es.gov.br

institucional, exerce a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional das entidades, garantindo à sociedade e aos outros órgãos públicos usuários desta informação a acurácia dos resultados apresentados. Lançamentos feitos em exercícios subsequentes não saneiam
o fato apresentado erroneamente naquele exercício, pois
não retroagem seus efeitos e porque os usuários dessas
informações deficitárias, não saberão das correções realizadas posteriormente, além não poderem retroceder os
efeitos das decisões por eles tomadas.
Nesse sentido, o Ministério Público de Contas, no Parecer 00835/2018-1 do procurador-geral, Dr. Luciano Vieira,
ínsito no Processo TC 03779/2015-9, PCA-2014 de Santa
Maria de Jetibá, assim se manifesta:
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada de
modo que proporcione a qualquer interessado, em especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação orçamentária, financeira e patrimonial das entidades e órgãos públicos, exigência inerente ao dever de prestar contas a que está jungido aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante art. 70 da Constituição Federal.
A contabilidade é apurada de forma conjunta e consentânea, pois o art. 101 da Lei n. 4.320/64 assevera que os
resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço
Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
[...]
Vale ressaltar, ainda, o parágrafo único do art. 141, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno) quanto a
responsabilidade de gestores e técnicos quanto a exatiSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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minhadas justificativas para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.

dão dos dados enviados a este Tribunal de Contas.

dos REVÉIS.

Art. 141 [...]

Análises:

Parágrafo Único. A exatidão dos dados enviados a este Tribunal é de responsabilidade dos representantes legais e
técnicos das entidades jurisdicionadas, a quem compete
garantir a sua fidelidade aos registros contábeis e aos demais sistemas de controle interno, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa.

Segundo o art. 40 da Constituição Federal, o equilíbrio financeiro e atuarial é um princípio basilar para os regimes
de previdência dos servidores públicos e também um pilar de sustentabilidade da gestão fiscal responsável, nos
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que este
desequilíbrio pode comprometer as finanças públicas no
médio e longo prazo.

Diante do exposto, e considerando não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
2.5 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO
ATUARIAL ANUAL (item 3.3.1.1 do RT 00239/2017-3)
Base Legal: Art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
e Romero Gobbo Figueredo (prefeito municipal)

Segundo Portaria MPS nº. 403/2008, o equilíbrio atuarial é a garantia de equivalência, a valor presente, entre o
fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas,
apuradas atuarialmente, a longo prazo.
A Avaliação Atuarial é o instrumento que afere o equilíbrio financeiro e atuarial de um Regime Próprio de Previdência, e tem como objetivo principal estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para
a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano.

Conforme RT 00239/2017-3:

O art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece
que é de responsabilidade do município a preservação do
equilíbrio financeiro e atuarial:

Nos termos do parecer conclusivo do atuário, o RPPS
apresentou déficit de R$ 35.105.062,07, evidenciando
desta forma que o mesmo se encontra desiquilibrado atuarialmente, não observando o princípio basilar dos RPPS
previsto no caput do art. 40 da Constituição Federal.

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará
com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Justificativas:

Compulsando o Proc. TC 3886/2015-9, o RTC 1/2016
(PCA-Governo) e a ITC 01192/2016-4, constata-se que esse indício de irregularidade não foi objeto de análise naquele processo.

Fatos:

De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria Aparecida Riali (diretora presidente) e o Sr. Romero
Gobbo Figueredo (prefeito municipal) foram considera-

Diante do exposto, e considerando que não foram encawww.tce.es.gov.br

2.6 AUSÊNCIA DE LEI PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL (item 3.3.1.2 do RT 00239/2017-3)
Base Legal: art. 40, caput da CF/88, art. 69 da LRF, art. 1º
da Lei 9717/98 e art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
Responsável: Romero Gobbo Figueredo, prefeito municipal.
Fatos:
O Demonstrativo de Resultado da Avalição Atuarial –
2014 revelou um déficit de R$ 35.105.062,07 sendo sugerido pelo atuário um plano de amortização pelo prazo de 25 anos (DEMAAT), propondo seu equacionamento
por meio de alíquotas suplementares, conforme estabelecidas na Tabela 11, que deveria ser implantado por meio
de lei municipal, em obediência ao art. 19, caput, da Portaria MPS nº 403/2008. Porém a municipalidade não editou lei com esse fim.
Justificativas:
De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, o Sr. Romero Gobbo Figueredo (prefeito municipal) foi considerado
REVEL.
Análises:
A Portaria MPS Nº 403/2008 estabelece que no caso de a
avaliação indicar déficit atuarial o atuário deverá apresentar plano de amortização e o ente editar lei a fim de sua
implementação:
Art. 18. No caso da avaliação indicar déficit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de amortizaSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ção para o seu equacionamento.

MPS nº 403/2008.

gularidade, sugere-se a sua manutenção.

§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam acumulados os recursos necessários para a cobertura do déficit atuarial.

Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).

2.8 AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DE ATENDIMENTO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL DA LRF DO PLANO DE
AMORTIZAÇÃO PROPOSTO PELO ATUÁRIO (item 3.3.1.4
do RT 00239/2017-3)

§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período remanescente para o equacionamento, contado a partir do
marco inicial estabelecido pela implementação do plano
de amortização inicial.
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir do
seu estabelecimento em lei do ente federativo.

Fatos:
Conforme RT 00239/2017-3:
Trata-se da ausência de adoção de medidas para o equacionamento do déficit atuarial apurado pelo Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DEMAAT), onde
foi constatado o desequilíbrio atuarial do Regime Próprio
de Previdência no montante de R$ 35.105.062,07, devidamente avaliado pelo DRAA.

Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).

Justificativas:

Fatos:

Compulsando o Proc. TC 3886/2015-9, o item 6.1.3 do RTC
1/2016 (PCA-Governo) e o item II.VI da ITC 01192/2016-4,
constata-se que esse indício de irregularidade foi devidamente tratado, conforme segue:

De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria
Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.

Conforme RT 00239/2017-3:

O Parecer Prévio 00030/2017-7, da Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, Proc. TC 3886/2015-9, conforme o
voto do Conselheiro Relator, Sérgio Manoel Nader Borges, afastou a irregularidade por ausência de comprovantes nos autos de ciência do prefeito dos resultados atuariais, para que providências de encaminhamento de projeto de lei pudessem ser tomadas.

Análises:

Diante do exposto, sugere-se a exclusão do presente indicativo de irregularidade desta Instrução.
2.7 - AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS OBJETIVANDO ALCANÇAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (item 3.3.1.3 do RT
00239/2017-3)

É responsabilidade do gestor da autarquia previdenciária
a proposição de um plano de amortização adequado para
equilibrar o déficit financeiro e atuarial, além de mensurar a sua adequação/viabilidade orçamentária, financeira
e de que o mesmo respeitará os limites de gastos de pessoal, por todo o seu prazo de vigência.

Base Legal: Art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 69
da LRF, art. 1º da Lei 9717/98 e arts. 18 e 19 da Portaria

Diante do exposto, e considerando não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo de irre-

A autarquia previdenciária é a entidade especializada que
deve subsidiar o ente na formulação e execução de suas políticas públicas, contextualizando a problemática do
equilíbrio atuarial, realizar estudos atuariais e propor soluções adequadas para que a municipalidade possa tomar
as medidas competentes.
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É responsabilidade do gestor da autarquia previdenciária
a proposição de um plano de amortização adequado para
equilibrar o déficit financeiro e atuarial, além de mensurar a sua adequação/viabilidade orçamentária, financeira
e de que o mesmo respeitará os limites de gastos de pessoal, por todo o seu prazo de vigência.
No caso em tela, o atuário sugeriu o equacionamento do
déficit atuarial por meio de instituição de alíquotas suplementares, que iniciam em 15,88% e finalizam em 2038
no percentual de 67,78%, gerando uma carga de encargos patronais totais neste exercício de 85,90% sobre a folha de pagamento:
No entanto não foi demonstrado se a municipalidade é
capaz de arcar com esses encargos patronais e, ainda, se
esse total de despesas não vai extrapolar os limites de
gastos de pessoal, estabelecidos pela LRF durante todo o
período proposto, conforme determina [...]
Justificativas:
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria
Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.

Base legal: LC 101/2000, art. 69; Lei 4.320/1964, art. 100;
Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10; resoluções CFC
nº 750/1993 e 1.128 a 1.141 e suas alterações; Portaria
MPS 21/2013 e correlatas.

Análises:

Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).

A Portaria MPS Nº 403/2008 prescreve a avaliação atuarial anual e, em caso de déficit, a proposta de plano de
amortização, a ser apresentada pelo atuário, porém condicionado implementação face à comprovação de sua viabilidade orçamentária e financeiro, a demonstração dos
impactos nos limites da LRF e seu estabelecimento em lei.

Fatos:

Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir do
seu estabelecimento em lei do ente federativo.

Conforme RT 00239/2017-3
Constatou-se que o registro das provisões matemáticas
previdenciárias evidenciadas no Balanço Patrimonial e
Balancete de Verificação do ente não refletem as informações constantes demonstrativo de resultados da avaliação atuarial.
Justificativas:

§ 1º O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar ou
em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.

De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria
Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.

§ 2º A definição do plano de amortização deverá ser
acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e financeira para o ente federativo, inclusive dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

Análises:

Verificou-se que a demonstração da viabilidade orçamentária e financeira não acompanhou a proposta do
plano de amortização.

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial das entidades
do setor público. Tem como objetivo fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira
e física do patrimônio da entidade do setor público, em
apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada

Diante do exposto, e considerando que não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
2.9 - DIVERGÊNCIA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA
PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA (item 3.3.2.1
do RT 00239/2017-3)

O Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP enfatiza a importância da contabilidade quanto
à geração de informações baseadas nos princípios e normais da contabilidade:

www.tce.es.gov.br

prestação de contas e ao necessário suporte para a instrumentalização do controle social. (MCASP – 5ª ed., V Parte, p. 5). (g.n.)
Erros e omissões cometidos nos registros contábeis e,
consequentemente, evidenciados em suas demonstrações contábeis, frustram a finalidade da própria contabilidade, qual seja, fornecer informações tempestivas e fidedignas aos usuários, apoiar a tomada de decisão e ser instrumento de controle social.
O Balanço Patrimonial é uma demonstração estática, com
a finalidade de demonstrar direitos e obrigações em determinado momento. Eventuais lançamentos subsequentes corrigem os erros, mas não tem o condão de sanear
o fato mal apresentado, visto que os efeitos das decisões
tomadas com bases em dados inconsistentes não podem
ser reparados.
Reforça esse entendimento, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira, conforme
Parecer do Ministério de Contas 00835/2018-1, Proc. TC
03779/2015-6, PCA/2014 do IPS Santa Maria de Jetibá,
quando assim argumenta:
2. No que toca a irregularidade constante no item 3.3.1
do RT 0395/2016 (provisão matemática previdenciária
contabilizada indevidamente) consubstancia grave infração à norma legal ou regulamentar natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, vez
que prejudica a correta compreensão da posição orçamentária, financeira e patrimonial do instituto de previdência.
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada de
modo que proporcione a qualquer interessado, em especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação orSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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çamentária, financeira e patrimonial das entidades e órgãos públicos, exigência inerente ao dever de prestar contas a que está jungido aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante art. 70 da Constituição Federal.
A contabilidade é apurada de forma conjunta e consentânea, pois o art. 101 da Lei n. 4.320/64 assevera que os
resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço
Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Nesse sentido, transcreve-se excerto de julgado do Tribunal de Contas de Minas Gerais, exarado nos autos do processo n. 873469[5], Cons. Relator Mauri Torres:
“Ressalto que a inconsistência no registro contábil da Provisão Matemática (item 3), tal como apontado nos autos,
constitui falha grave, por caracterizar a falta de evidenciação íntegra e confiável de todas as operações da entidade e impossibilitar o conhecimento de sua real situação atuarial. Evidentemente, tal fato contraria as disposições contidas nos incisos II e III do art. 16º da Portaria nº
402/08, que determinam aos RRPS a contabilização de todas as operações que envolvam direta ou indiretamente a
responsabilidade das referidas entidades e promovam alterações em seu patrimônio, devendo observar-se as normas gerais de contabilidade e os princípios contábeis preconizados na Lei nº 4.320/64.”
Diante do exposto, e considerando não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
2.10 – REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO LIMITE LEGAL (item

3.4.1 do RT 00239/2017-3)
Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº 9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS Nº
402/2008
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
Fatos:
O item 3.4.1 do RT 00239/2017-3 denuncia que os gastos
com despesas administrativas superaram o limite legal.
Da apuração quanto aos gastos administrativos do Instituto, verificou-se que a despesa liquidada, excetuando-se a destinada aos benefícios previdenciários, representa
1,28% (um vírgula vinte e oito pontos percentuais) acima
do limite estabelecido, indicando descumprimento previsto no art. 15 da Portaria MPS 402/2008.
Justificativas:
De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria Aparecida Riali (diretora presidente) e o Sr. Romero
Gobbo Figueredo (prefeito municipal) foram considerados REVÉIS.
Análises:
A Lei Municipal nº 2.635, de 04 de junho de 2014, estabeleceu a taxa de administração em 2% (dois pontos percentuais) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior. Estabeleceu regras para sua utilização, e no § 1º do art. 1º determinou que o descumprimento dos critérios fixados significaria utilização indevida dos recursos previdenciários, exigindo-se seu ressarcimento em valores correspondentes.
O art. 15 da Portaria MPS 402/2008 fixa, da mesma forma
www.tce.es.gov.br

que a Lei Municipal, o percentual para cobrir as despesas
administrativas.
Verificou-se por meio da apuração dos gastos administrativos, Tabela 14 do RT 00239/2017-3, que o RPPS extrapolou o limite legal, com excesso de gastos da ordem de R$
129.209,37.
Registra-se que as despesas realizadas acima do limite
tem finalidade pública, não devendo ao gestor o ressarcimento, mas, sim, à municipalidade.
Diante do exposto, e considerando não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
Sugere-se, ainda, a determinação ao atual chefe do Poder
Executivo, que repasse ao RPPS o valor R$ 129.209,37,
consoante determina o § 1º do art. 1º da Lei Municipal nº
2.635/2014 e o § 3º do art. 13 da Portaria MPS 402/2008,
com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa
de juros, comprovando o devido recolhimento na próxima prestação de contas do RPPS.
2.11 PAGAMENTO A MAIOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (item 3.5.1.1 do RT 00239/2017-3)
Base legal: art. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
Fatos:
Conforme RT 00239/2017-3:
Com base no resumo anual da folha de pagamento do
exercício financeiro, dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e no balancete
de verificação, peças integrantes da prestação de contas
anual encaminhada pelo gestor responsável, identificaSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ram-se os valores devidos, liquidados e pagos, referente
às contribuições patronais, bem como os valores retidos,
consignados e recolhidos dos servidores, conforme apresentados nas tabelas a seguir:
Conforme análise nos demonstrativos apresentados constatou-se que o Instituto liquidou e pagou o montante de
R$ 102.437,83 a maior que a contribuição patronal devida.
Justificativas:
De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria
Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.
Análises:
Pelas análises realizadas no resumo anual da folha de pagamento (FOLRPP) e no Balancete da Despesa Orçamentária (BALEXO), constatou-se evidência de recolhimento
ao RPPS da importância de R$ 102.437,83 acima do que
era devido (R$ 14.143,85).
A gestora fora citada para apresentar justificativas e documentos, porém não atendeu a este Tribunal de Contas.
Segundo a Portaria MPS nº 403/2008, utilização indevida
de recursos previdenciários é passível de devolução:
Portaria MPS nº 403/2008
Art. 13 [...]
§ 3º A utilização indevida dos recursos previdenciários
exigirá o ressarcimento ao RPPS dos valores correspondentes, com aplicação de índice oficial de atualização e de
taxa de juros, respeitando-se como limite mínimo a meta
atuarial. (g.n.)
Diante do exposto, e considerando não foram encaminha-

das justificativas para sanear o presente indicativo de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
Sugere-se, ainda, determinação ao gestor e ao responsável pelo sistema de Controle Interno para abertura de
procedimento administrativo, visando à regularização do
recolhimento feito a maior, e para apuração, nos moldes
da IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento deste
valor ao RPPS, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros, comprovando o devido recolhimento na próxima prestação de contas do RPPS prestação de contas.
2.12 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA (item
3.5.1.2 do RT 00239/2017-3)
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 3º da Lei Federal nº. 9.717/98.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).

Análises:
Constatou-se que a Unidade Gestora não recolheu a importância de R$ 39.036,48, de exercícios anteriores, referentes às retenções sobre vencimentos e vantagens de
seus servidores.
Vale ressaltar as palavras de Narlon Gutierre Nogueira,
que, em estudo publicado na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (dez/2011), afirma que
uma das causas determinantes para o desequilíbrio atuarial é o repasse irregular das contribuições, além da utilização dos recursos previdenciários para outras finalidades. Acrescenta, que a ausência de repasses regularmente pode prejudicar o déficit atuarial do passado como resultar em novos déficits, caso se refira aos repasses das
contribuições relativas ao custeio normal.
Diante do exposto, e considerando não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.

Justificativas:

Sugere-se, ainda, a determinação ao gestor e ao coordenador de controle interno para abertura de procedimento
administrativo, visando à regularização do recolhimento
dos valores devidos, nos moldes da IN 32/2014, apurando
a responsabilidade e o ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com juros e multas, apurados desde a data
do débito até a data do pagamento e/ou parcelamento,
informando os resultados alcançados na próxima prestação de contas do RPPS, juntamente com os comprovantes
de ressarcimento.

De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria
Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.

2.13 RECOLHIMENTO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SEGURADOS À INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA DEVIDA - RGPS (item 3.5.2.1
do RT 00239/2017-3)

Fatos:
Verifica-se por meio do demonstrativo da dívida ﬂutuante (DEMDFL) e do balancete contábil de verificação (BALVER, cota 218810101001), que fazem parte desta PCA, a
existência do montante de R$ 39.036,48, referentes às
retenções sobre vencimentos e vantagens que não foram recolhidos tempestivamente, remanescentes de
exercícios anteriores.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019

187

ATOS DA 2a CÂMARA

Base legal: Artigos 40, 149, § 1°, e 195, II, da Constituição
Federal.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
Fatos:
Para fins de análise das contas, no exercício de 2014, considerando-se o total das contribuições previdenciárias
(servidores e patronal), observa-se que unidade gestora não efetuou integralmente o recolhimento dos valores retidos dos servidores ao RGPS, deixando de recolher
o montante de R$ 2.627,52, equivalentes a 59% do valor
retido (Tabela 20).
Justificativas:
De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria
Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.
Análises:
Apesar de o RT 00239/2017-3 acusar um recolhimento a
menor de R$ 2.627,52, correspondente a 59% do que era
devido, analisando a Tabela 20, constata-se que o valor
não recolhido é de apenas R$ 1.814,26, correspondendo
a 40,85%. Mesmo assim, observa-se o não recolhimento integral do que fora retido dos servidores vinculados
ao RGPS.
A gestora fora citada para apresentar justificativas e documentos, porém não atendeu a este Tribunal de Contas.
Diante do exposto, e considerando que não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
Sugere-se determinação ao gestor e ao responsável pelo sistema de Controle Interno abertura de procedimen-

to administrativo, visando à regularização do recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e não repassadas ao INSS, e para apuração, nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao
Instituto de Previdência das multas e juros desde a competência do débito até a data do pagamento, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros,
comprovando o devido recolhimento na próxima prestação de contas do RPPS.

03.05.06 RPPS – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2.14 – AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL EM CONTA DE
CONTROLE DE DÍVIDA DO ENTE COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (item 3.6.1 do RT 00239/2017-3)

A Dívida Ativa inscrita pelo RPPS que tenha como devedor o ente público de relacionamento não deverá ser registrada em seu Ativo, porém deverá ser registrada em
contas de controle, para fins de acompanhamento. Ao
contrário, esses valores deverão estar registrados no Passivo do respectivo ente público devedor. (fls. 135)

Base legal: Portaria MPS nº 95/2007 e MCASP, item
03.05.06.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
Fatos:
Constatou-se a inexistência de registro nas contas de controles devedores, rubrica Execução da Dívida Ativa, a inscrição de créditos no montante de R$ 1.789.432,47, referentes ao parcelamento de débitos previdenciários, de
responsabilidade do ente, autorizado pela Lei Municipal
nº 2.510/2013.
Justificativas:
De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria
Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.
Análises:
Nos termos do MCASP, 5ª edição, válida para os exercícios de 2013/2014, os valores da dívida ativa dos RPPS deveriam ser somente escriturados em contas de controle:
www.tce.es.gov.br

Os órgãos administradores do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) que inscreverem na Dívida Ativa do
RPPS os créditos a receber de devedores que sejam integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social registrarão como receita intra-orçamentária o respectivo
recebimento e não como receita orçamentária, de acordo
com a Portaria MPS nº 95/2007.

Erros e omissões cometidos nos registros contábeis e,
consequentemente, evidenciados ou deixados sem evidenciação em suas demonstrações contábeis, frustram
a finalidade da própria contabilidade: fornecer informações tempestivas e ﬁdedignas aos usuários, apoiar a tomada de decisão e ser instrumento de controle social, e
inobservam as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, em especial a NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº
1.132/08) que estabelece diversas características do registro e da informação contábil, dentre as quais, confiabilidade, fidedignidade, integridade e tempestividade, que
devem ser observadas pelos profissionais contabilistas.
Importa registrar, o Parecer 00835/2018-1 do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira,
ínsito no Processo TC 03779/2015-9, PCA-2014 de Santa
Maria de Jetibá,
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada de
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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modo que proporcione a qualquer interessado, em especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação orçamentária, financeira e patrimonial das entidades e órgãos públicos, exigência inerente ao dever de prestar contas a que está jungido aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante art. 70 da Constituição Federal.
A contabilidade é apurada de forma conjunta e consentânea, pois o art. 101 da Lei n. 4.320/64 assevera que os
resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço
Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
[...]
Vale ressaltar, ainda, o parágrafo único do art. 141, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno) quanto a
responsabilidade de gestores e técnicos quanto a exatidão dos dados enviados a este Tribunal de Contas.
Art. 141 [...]
Parágrafo Único. A exatidão dos dados enviados a este Tribunal é de responsabilidade dos representantes legais e
técnicos das entidades jurisdicionadas, a quem compete
garantir a sua fidelidade aos registros contábeis e aos demais sistemas de controle interno, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa.
A gestora fora citada para apresentar justificativas e documentos, porém não atendeu a este Tribunal de Contas.
Diante do exposto, e considerando que não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
2.15 – REGISTRO NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ACIMA DA CAPACIDADE DE RE-

COLHIMENTO DO RPPS (item 3.6.2 do RT 00239/2017-3)
Base Legal: Resolução CFC Nº 750/1993 e artigos 85 e 100
da Lei 4320/1964.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
Fatos:
Verificou-se no Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial o registro da importância de R$ 2.385.908,64, referentes a débito parcelado de contribuição previdenciárias, constituído no exercício de 2014, extrapolando em
muito o montante da contribuição patronal.
Justificativas:
De acordo com o Despacho 564/2017-3, do conselheiro
em substituição, Sr. João Luiz Cotta Lovatti, a Sra. Maria
Aparecida Riali (diretora presidente) foi considerada REVEL.
Análises:
Constata-se, no Balancete Verificação (BALVER) o lançamento na conta contábil 2.2.1.4.1.0.1.0.0.0.0.0 – Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado, o registro do
valor de R$ 2.385.908,64, que não condiz com a realidade
da Unidade Gestora.
Instada a prestar as justificativas capazes que pudessem
elidir a irregularidade, a gestora não atendeu à solicitação
deste Tribunal de Contas.

2.2.1.4.1.0.1.0.0.0.0.0 – Contribuições Previdenciárias
– Débito Parcelado, do Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial, e apurar, nos moldes da IN 32/2014, responsabilidade/ressarcimento ao Instituto de Previdência,
com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de
juros, se for o caso, comprovando a devida regularização
na próxima prestação de contas do RPPS.
Prosseguindo na análise, verifico que o Ministério Público
de Contas anui ao posicionamento da área técnica constante da Instrução Técnica Conclusiva 1166/2018 (Parecer Ministerial 1570/2018-5), recomendando que sejam
julgadas irregulares as contas da senhora Maria Aparecida Riali, exercício 2014, período em que foi gestora do IPSJON, e do prefeito Romero Gobbo Figueredo.
CONCLUSÃO.
Por derradeiro, ante as manifestações da área técnica e
do Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as inconsistências
apuradas não foram totalmente esclarecidas mesmo tendo sido oportunizado aos responsáveis o exercício do contraditório e a plenitude de defesa, o que acarretou a confirmação de atos irregulares, caracterizando graves infrações às normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, e considerando que não foram encaminhadas justificativas para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.

Neste particular, vale ressaltar que o ente é responsável
pelo equilíbrio financeiro e atuarial nos termos do art. 69
da LRF; o que torna o prefeito municipal como responsável nas irregularidades descritas nos itens 2.1. e 2.5. da
referida ITC.

Sugere-se determinação ao gestor e ao responsável pelo sistema de Controle Interno abertura de procedimento administrativo, visando à verificação do registro contábil no valor de R$ 2.385.908,64 na conta contábil

Além disso, a área técnica aponta que as irregularidades
descritas nos itens 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12
e 2.13 são de natureza grave, comprometedoras da continuidade e da solvência do RPPS e o equilíbrio fiscal do
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município, fato que corrobora a irregularidade da Prestação de Contas - exercício de 2014, sob a responsabilidade
da presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de João Neiva, Sra. MARIA APARECIDA RIALI
e do prefeito municipal, Sr. ROMERO GOBBO FIGUEREDO.
E, tendo em conta que tem o administrador público o dever de observar o disposto nas regras legais, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto como razão de decidir.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO

nhecimento de irregularidades que remanescem na instrução Técnica Conclusiva 1166/2018, e que nela estão
descritas conforme abaixo:
2.1 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO NA MENSURAÇÃO DAS ALÍQUOTAS NORMAIS DE CONTRIBUIÇÃO (item 3.1.1 do RT
00239/2017-3)
Base legal: artigo 40, caput, da constituição da república
federativa do brasil; artigo 35 da lei federal 4.320/1964;
artigos 1º, § 1º, 8º § único e 69 da lei de responsabilidade
fiscal; e, artigo 1º da lei federal 9.717/1998.
Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
e Romero Gobbo Figueredo (prefeito municipal)
2.2 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS DA ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (item 3.1.2 do RT 00239/2017-3)
Base legal: art. 8º, parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal.

ATUARIAL ANUAL (item 3.3.1.1 do RT 00239/2017-3)
Base Legal: Art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
e Romero Gobbo Figueredo (prefeito municipal)
2.7 AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS OBJETIVANDO ALCANÇAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (item 3.3.1.3 do RT
00239/2017-3)
Base Legal: Art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 69
da LRF, art. 1º da Lei 9717/98 e arts. 18 e 19 da Portaria
MPS nº 403/2008.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.8 AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DE ATENDIMENTO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL DA LRF DO PLANO DE
AMORTIZAÇÃO PROPOSTO PELO ATUÁRIO (item 3.3.1.4
do RT 00239/2017-3)

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:

Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)

1.1 Acompanhando integralmente o parecer ministerial e
o entendimento da área técnica, JULGAR IRREGULAR a
presente Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva - IPSJON, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a
responsabilidade da Sra. Maria Aparecida Riali – Diretora Presidente, e do Prefeito Municipal, Sr. Romero Gobbo
Figueredo, no que tange ao aspecto técnico-contábil, nos
termos do art. 84, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar nº 621/2012, e do art. 163, inciso IV, do Regimento
Interno (Resolução TC 261/2013), tendo em vista o reco-

Base legal: Regimento Interno – Resolução TC Nº 261, art.
138 e IN 028/2013, Anexo 06.

Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º
da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.

Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)

Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).

2.4 REGISTRO CONTÁBIL INDEVIDO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (item 3.2.2 do RT 00239/2017-3)

2.9 DIVERGÊNCIA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA
PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA (item 3.3.2.1
do RT 00239/2017-3)

2.3 AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS CONTENDO
SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (item 3.2.1 do RT
00239/2017-3)

Base legal: Resolução CFC Nº 750/1993 e artigos 85, 87 da
Lei Federal 4.320/64.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.5 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Base legal: LC 101/2000, art. 69; Lei 4.320/1964, art. 100;
Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10; resoluções CFC
nº 750/1993 e 1.128 a 1.141 e suas alterações; Portaria
MPS 21/2013 e correlatas.
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Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).

Base legal: Portaria MPS nº 95/2007 e MCASP, item
03.05.06.

2.10 REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO LIMITE LEGAL (item 3.4.1
do RT 00239/2017-3)

Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).

Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº 9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS Nº
402/2008
Responsáveis: Maria Aparecida Riali (diretora presidente)
2.11 PAGAMENTO A MAIOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (item 3.5.1.1 do RT 00239/2017-3)
Base legal: art. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.12 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA (item
3.5.1.2 do RT 00239/2017-3)
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 3º da Lei Federal nº. 9.717/98.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.13 RECOLHIMENTO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SEGURADOS À INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA DEVIDA - RGPS (item 3.5.2.1
do RT 00239/2017-3)
Base legal: Artigos 40, 149, § 1°, e 195, II, da Constituição
Federal.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
2.14 AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL EM CONTA DE
CONTROLE DE DÍVIDA DO ENTE COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (item 3.6.1 do RT 00239/2017-3)

2.15 REGISTRO NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ACIMA DA CAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DO RPPS (item 3.6.2 do RT 00239/2017-3)
Base Legal: Resolução CFC Nº 750/1993 e artigos 85 e 100
da Lei 4320/1964.
Responsável: Maria Aparecida Riali (diretora presidente).
Registra-se que o ente é responsável pelo equilíbrio financeiro e atuarial nos termos do art. 69 da LRF; trazendo o
prefeito como responsável nas irregularidades 2.1. e 2.5.
1.2 APLICAR Multa Individual na quantia de R$5.000,00
(cinco mil reais) aos responsáveis, Sra. Maria Aparecida
Riali - diretora presidente e Sr. Romero Gobbo Figueredo
- prefeito municipal, com amparo no art. 87, inciso IV c/c
art. 135, incisos I e II da Lei Complementar nº 621/2012,
considerando que incorreu os gestores em irregularidades de natureza grave.
. DETERMINAR:
1.3.1 Ao atual chefe do Poder Executivo: para proceder à recomposição das reservas do RPPS destinadas a
amortização do déficit atuarial, que foram utilizadas no
pagamento de benefícios concedidos, totalizando R$
506.263,93, com aplicação de índice oficial de atualização
e de taxa de juros, consoante determina o § 3º do art. 13
da Portaria MPS 402/2008, informando os resultados alcançados, apresentando o comprovante de repasse e sua
memória de cálculo na próxima prestação de contas (item
2.2 da ITC).
1.3.2 Ao atual chefe do Poder Executivo, que repasse ao
www.tce.es.gov.br

RPPS o valor R$129.209,37, consoante determina o § 1º
do art. 1º da Lei Municipal nº 2.635/2014 e o § 3º do art.
13 da Portaria MPS 402/2008, com aplicação de índice
oficial de atualização e de taxa de juros, comprovando o
devido recolhimento na próxima prestação de contas do
RPPS. (item 2.10 da ITC).
1.3.3 Ao gestor e ao responsável pelo sistema de Controle Interno proceder à abertura de procedimento administrativo, visando à regularização do recolhimento feito
a maior, e para apuração, nos moldes da IN 32/2014, de
responsabilidade/ressarcimento ao RPPS, com aplicação
de índice oficial de atualização e de taxa de juros, comprovando o devido recolhimento na próxima prestação de
contas do RPPS prestação de contas (item 2.11 da ITC).
1.3.4 ao gestor e ao coordenador de controle interno proceder à abertura de procedimento administrativo, visando à regularização do recolhimento dos valores devidos,
nos moldes da IN 32/2014, apurando a responsabilidade
e o ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com juros e multas, apurados desde a data do débito até a data do pagamento e/ou parcelamento, informando os resultados alcançados na próxima prestação de contas do
RPPS, juntamente com os comprovantes de ressarcimento (item 2.12 da ITC).
1.3.5 ao gestor e ao responsável pelo sistema de Controle Interno proceder à abertura de procedimento administrativo, visando à regularização do recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e não
repassadas ao INSS, e para apuração, nos moldes da IN
32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao Instituto
de Previdência das multas e juros desde a competência
do débito até a data do pagamento, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros, comprovanSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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do o devido recolhimento na próxima prestação de contas
do RPPS. (item 2.13 da ITC).
1.3.6 ao gestor e ao responsável pelo sistema de Controle
Interno proceder à abertura de procedimento administrativo, visando à verificação do registro contábil no valor de
R$ 2.385.908,64 na conta contábil 2.2.1.4.1.0.1.0.0.0.0.0
– Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado, do
Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial, e apurar, nos moldes da IN 32/2014, responsabilidade/ressarcimento ao Instituto de Previdência, com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros, se for o caso,
comprovando a devida regularização na próxima prestação de contas do RPPS (item 2.15 da ITC).
1.4 DAR CIÊNCIA do julgamento deste Tribunal de Contas à Secretaria de Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda.
1.5 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Re-

gimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso,
os prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1366/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06886/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMASMUC - Fundo Municipal de Assistência Social de
Mucurici
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: SILVIA HELENA FORCA FERNANDES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo de Assistência Social de Mucurici, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da
Senhora Silvia Helena Força Fernandes.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 260/2017 (fls.
8/16) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação da responsável para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.2.2-Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens patrimoniais móveis e imóveis, e os saldos registrados no Balanço Patrimonial.
Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64
3.3.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação
de Contas Anual.
Fundamentação legal: art.135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art
5º da Res.TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 371/2017 (fls. 17/18),
propiciaram a citação da responsável para apresentação
de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 516/2017- fls.20/21).
Regularmente convocada (Termo de Citação 655/2017fls. 22), o Despacho 45883/2017 (fls. 26) do Núcleo de
Controle de Documentos informou que não constava no
Sistema e-tcees, documentação alguma protocolizada referente ao Termo de Citação 655/2017 em nome da Senhora Silvia Helena Força Fernandes.
Após, o Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti declarou, nos termos do artigo 361 do RITCEES, a revelia da
Senhora Silvia Helena Força Fernandes, tendo em vista
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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que o Termo de Citação 655/2017 foi recebido pela própria, conforme se vê à folha 24 (AR), e não apresentou
resposta, segundo informação do NCD.
Ao proceder à análise, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica
Conclusiva 3637/2018 (fls. 30/34), opinou no sentido de
que as contas do exercício de 2015 do Fundo Municipal
de Assistência Social de Mucurici sejam julgadas Regulares com ressalva, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se
em consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de
contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Assistência Social de Mucurici, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da
Senhora Silvia Helena Força Fernandes, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 260/2017 resultando na citação da responsável com relação aos seguintes itens:
3.2.2.2-Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais móveis e imóveis,
e os saldos registrados no Balanço Patrimonial.
Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64
3.3.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a

Prestação de Contas Anual.
Fundamentação legal: art.135, § 4º e 138, § 3º do
RITCEES, artigo 5º da Res.TCEES 227/2011, IN TCEES
34/2015
Quanto ao ITEM 3.2.2, o RT 260/2017 trouxe que havia divergência entre os saldos de bens móveis e imóveis registrados na contabilidade com aqueles constantes nos referentes inventários, respectivamente de R$
86.464,00 e R$ 364.370,81. Apontou ainda que os inventários de bens móveis e imóveis, constantes na presente prestação de contas, apresentaram unicamente
os bens adquiridos/incorporados no exercício de 2015,
ressaltando que um inventário deve apresentar a totalidade dos bens existentes no patrimônio e não apenas os
bens adquiridos/incorporados em um único exercício.
Validamente citada, a gestora não apresentou a sua defesa nos autos.
Com isso, a Instrução Técnica Conclusiva opinou pela
manutenção da irregularidade, entretanto, em que pese a obrigatoriedade de elaboração e conciliação dos inventários de bens móveis e imóveis registrados na contabilidade a cada exercício, esta Corte de Contas tem
ressalvado tais inconsistências, como pode ser constatado no Acórdão TC-894/2017-Primeira câmara (Processo
TC 4213/2015) e Acórdão 00448/2018-6– Primeira Câmara (Processo: 07082/2016-4).
Ainda, a área técnica ao verificar as contas do exercício
de 2016 (Processo 03103/2017) deste fundo, constatou
a regularização dos inventários de bens móveis e imóveis (documentos apresentados nos arquivos INVMOV,
INVINT, TERMOV e TERIMO), sugerindo com isso ressalvar a inconsistência detectada no exercício de 2015, deiwww.tce.es.gov.br

xando de determinar correções, visto que a situação se
normalizou em 2016.
No que tange ao ITEM 3.3.1, segundo Relatório Técnico não foi realizada a análise da prestação de contas pelo Controle Interno por não estar integralmente implementado impedindo assim a realização de procedimentos de controle.
Com isso, a responsável foi citada para apresentar justificativas pela ausência de tomada de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas
anual de sua responsabilidade, e não apresentou a sua
defesa nos autos.
A área técnica entendeu pela manutenção da irregularidade, ressaltando que o Fundo Municipal de Assistência Social de Mucurici é uma Unidade Gestora integrante da Administração Direta do Município de Mucurici e
que compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a
iniciativa para implantação e manutenção do Sistema de
Controle Interno no âmbito do Poder Executivo.
Ressaltou ainda que nas contas consolidadas do município foi apresentado parecer conclusivo, não sendo verificada sua emissão para as unidades descentralizadas,
tratando-se o exercício de 2015 o primeiro em que o parecer foi exigido para fins de apresentação nas Prestações de Contas Anuais, após o fim do prazo de implantação do Controle Interno estabelecido na Resolução TC
nº 227/2011.
Verificando as contas apresentadas no exercício de 2016
(Processo 03103/2017-3), constatou que o parecer de
controle interno foi devidamente emitido pela unidade
central de controle interno para o Fundo Municipal de
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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Assistência Social de Mucurici e apresentado pela mesma gestora.
Sugeriu com isso a ITC 3637/2018, ressalvar a inconsistência apontada, deixando de determinar correções, visto que a situação foi regularizada.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 3637/2018,
opinando pela regularidade com ressalva das presentes
contas, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante
do presente voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social
de Mucurici, sob responsabilidade da Senhora Sílvia Helena Força Fernandes relativas ao exercício financeiro de
2015, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art.
84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO à responsável, conforme artigo
art. 86 da mesma lei, tendo em vista o reconhecimento

das impropriedades descritas abaixo:
3.2.2.2-Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais móveis e imóveis,
e os saldos registrados no Balanço Patrimonial.

Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64
3.3.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
Prestação de Contas Anual.
Fundamentação legal: art.135, § 4º e 138, § 3º do
RITCEES, artigo 5º da Res.TCEES 227/2011, IN TCEES
34/2015
1.2 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.

ACÓRDÃO TC- 1367/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02764/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2017
UG: PREVICOB - Instituto de Previdência Social Dos Servidores do Município de Conceição da Barra
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO

3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017 – ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
www.tce.es.gov.br

Tratam os autos da omissão no encaminhamento das
Prestações de Contas Mensais referentes ao mês de outubro do exercício de 2017, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da
Barra, através do sistema CidadES.
Em consulta ao Sistema CidadES, a Manifestação Técnica
205/2018 verificou que não foram enviados os dados referentes à Prestação de Contas Mensal do mês de outubro do exercício de 2017 do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra,
solicitados na Decisão em Protocolo 710/2017-9, do Secretário Geral de Controle Externo.
Com isso, a ITI 151/2018 sugeriu a citação e notificação
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do responsável, que foi devidamente citado, por meio
do Termo de Citação 305/2018 e notificado por meio
do Termo de Notificação 279/2018, da Decisão Segex
144/2018, para apresentar esclarecimentos que julgasse pertinentes, bem como os documentos que entendesse necessários, em razão das ocorrências constantes
da Instrução Técnica Inicial 151/2018 e para encaminhar
a esta corte de Contas as PCAS, fixando, para tanto o
prazo de 15 dias. O responsável encaminhou os dados
necessários para regularização, atendendo o estabelecido na Decisão.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia na sua Instrução Técnica 114/2018, ao consultar
o sistema, verificou que o último mês demandado foi
homologado na data de 24/04/2018, sanando a omissão da Prestação de Contas Mensal referente a outubro
2017.
Considerando o atendimento ao Termo de Notificação 279/2018-6 de 24/04/2018, sanando a omissão da
PCM referente ao mês de outubro de 2017, bem como o
atendimento ao Termo de Citação 305/2018-5, sugeriu
a área técnica o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 4059/2018, da lavra do Procurador de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Conselheiro Substituto
www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 00049/2019-8
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

Processo: 00091/2019-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: RAMOM RIGONI GOBETTI, FABIO GOMES
DE AGUIAR, VICTOR DA SILVA COELHO
Representante: ROGERIO CARVALHO PREVIATTI
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM – EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2018 – CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO ROTATIVO PAGO DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –AUSÊNCIA DO REQUISITO FUMUS BONI IURIS - REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR MEIO DA DECISÃO MONOCRÁTICA 00010/2019 – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES –
OITIVA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS – PRAZO 10 DIAS
- CITAÇÃO DO REPRESENTANTE – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 DIAS – RITO ORDINÁRIO
À Secretaria Geral das Sessões:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pelo senhor ROGÉRIO CARVALHO PREVIATTI, em que narra a existência
de indícios de irregularidades no âmbito da Concorrência Pública instaurada pelo Edital 11/2018, por meio do
qual o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por interwww.tce.es.gov.br

médio da Secretaria Municipal de Administração, visa à
concessão do serviço de estacionamento público rotativo pago no Município.
Em síntese, o representante aduz a existência de diversas impropriedades e ilegalidades que maculam a validade do procedimento, como divergência na menção à
data de abertura do certame, exigências indevidas como visita técnica obrigatória e apresentação de atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, além do impedimento à participação de empresas em
processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial (petição inicial 2/2019-1 – peça 02).
Tendo sido protocolizada durante o período de recesso
deste Tribunal, a representação foi inicialmente submetida ao crivo do conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo,
conforme atribuição outorgada pela Portaria Normativa 72/2018-9, em razão do que prolatou a Decisão Monocrática 3/2019-6, determinando a notificação do prefeito municipal, senhor Victor da Silva Coelho, do secretário municipal de Administração, senhor Ramon Rigoni
Gobetti e do presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), senhor Fábio Gomes de Aguiar, para que,
em 5 (cinco) dias, apresentassem cópia integral do procedimento licitatório e se manifestassem a respeito das
imputações (peça 04).
Durante o decurso do prazo assinado, o signatário da representação requereu a juntada de cópias do edital impugnado e noticiou a divulgação de novo edital retificado no site do Município, sem a necessária publicação oficial do ato, em razão do que reiterou o pedido de concessão da medida suspensiva da concorrência (peças 12
a 20 e 23 a 24).
Por outro lado, os agentes notificados não acudiram à
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determinação exarada desta Corte, não tendo sido prestados os esclarecimentos, tampouco encaminhada a documentação requerida, conforme atestado pelo Despacho 609/2019-1 do Núcleo de Controle de Documentos
(peça 27).
Assim, em juízo de cognição sumária e diante do contexto relatado pelo representante, agravado pela recusa dos agentes notificados em atender às determinações
contidas na Decisão Monocrática 00003/2019-6 (evento
04), proferi Decisão Monocrática 00010/2019-6 (evento
30) pelo deferimento cautelar.
Os termos de notificação às autoridades competentes
foram devidamente expedidos (eventos 32 a 35), cuja
defesa/justificativa consta dos autos (evento 37).
Ocorre que, instado a se manifestar, a SecexMeios – Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
00136/2019-3 (evento 45) em que sugere a improcedência dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 e o consequente arquivamento dos autos, bem como a revogação da cautelar deferida, ante a ausência do requisito fumus boni iuris, necessário para a sua concessão/permanência.
II FUNDAMENTOS
II.1 REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DEFERIDA POR MEIO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA 00010/2019-6
Na forma da Decisão Monocrática 00010/2019-6 por
mim proferida, a medida cautelar suspendendo o certame licitatório (Concorrência Pública 11/2018) fora determinada considerando-se os indícios de irregularidades e
o silêncio dos agentes responsáveis, que apesar de notificados, impediu o exercício do controle externo a cargo
desta Casa, já que não foi garantido o devido acesso ao

conteúdo integral do processo administrativo referente
à concorrência em apreço, circunstâncias que revelam a
“fumaça do bom direito”.
Pois bem, as irregularidades apontadas, em síntese, são
as seguintes: Divergências entre datas; Exigência de visita técnica; Empresa em falência, recuperação judicial
ou extrajudicial; Qualificação técnica; Exigência indevida
em sede de habilitação e Não publicação de edital retificado.
Desse modo, após manifestação técnica em que sugere a
revogação da cautelar, em razão da inexistência de qualquer irregularidade no referido edital, passo a avaliar a
questão da referida revogação da cautelar determinada
monocraticamente, em cotejo com os elementos dos autos, com as justificativas apresentadas pelos agentes responsabilizados, com documentação de suporte, levando-se ainda em consideração o opinamento técnico emitido pela SecexMeios, através da Instrução Técnica Conclusiva 00136/2019-3.
Como regra geral, “o juiz, no processo de conhecimento, só decide com cognição exauriente, completa, plena.”
(WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil, volume 3: processo cautelar e procedimentos especiais. 14 ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015. p. 55). Excepcionalmente, pode-se implementar
medida cautelar, desde que preenchidos certos pressupostos. Nestes casos, o juiz poderá, com base não em
prova exauriente, mas em prova quantum satis, perfunctória, em cognição incompleta ou superficial, proferir decisão que antecipe alguns efeitos da tutela. (IBIDEM p.
55).
Com efeito, foi diante da demonstração desses requisitos que se proferiu, naquele momento, medida cautelar

de suspensão do processo licitatório. Entretanto, o contexto atual dos autos não comporta mais que a medida
cautelar então deferida seja mantida por este Tribunal,
notadamente diante da manifestação da SecexMeios,
em que se expressa claramente pelo afastamento das irregularidades do referido Edital que foram indicadas pelo representante.
Veja-se que a área técnica tratou de cada item do edital que consta na peça inicial e restou plenamente demonstrada o afastamento das supostas irregularidades
levantadas.
Assim, por entender suficientes e plenamente motivadas as razões expostas na Instrução Técnica Conclusiva
00136/2019-3, adoto-as como fundamento do meu voto, e transcrevo, in verbis:
3. ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES.
Em sua exordial, o representante traz diversas supostas
irregularidades, conforme elencado acima, de forma que
será procedida a análise de cada uma abaixo.
3.1 Divergências entre datas de recebimento e abertura dos envelopes, bem como necessidade de republicação do edital;
Alega o representante que houve uma impropriedade no
edital, ao prever uma data de abertura dos envelopes
anterior a data final para entrega deles.
De outro lado, aduz o representado que de fato houve
uma falha e que essa teria sido corrigida em tempo e publicada no site oficial da Prefeitura, não comprometendo
o andamento do certame.
A par de tudo o que foi exposto, entende-se que a razão
assiste ao defendente.
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Houve de fato um erro material na confecção do edital em questão, ao prever que a data de credenciamento e o recebimento dos envelopes se daria até o dia
19.01.2019, ao passo que a data de abertura seria no dia
09.01.2019.
Conforme informado pelo próprio representante, a Administração Municipal procedeu a correção das datas e
informado acerca da retificação no site da Prefeitura Municipal (doc. Eletrônico nº 23 e 24).
Ainda, dentro desse mesmo questionamento, pugna o
representante que o edital retificado seja novamente
publicado em impressa oficial, pois, caso a Prefeitura assim não procedesse, estaria ferindo de morte o Princípio
da Publicidade contido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
Nos termos do artigo 21, §4º, da Lei 8.666/93, a regra
de fato é a publicação do edital quando há modificações,
trazendo como consequência a reabertura do prazo inicialmente estabelecido.
Transcrevendo o artigo citado:
Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e
dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no
mínimo, por uma vez:
§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. (destacamos)
Todavia, a parte final do dispositivo informa que não haverá a necessidade de nova publicação nos casos em que

a alteração não afetar a formulação das propostas.
Assim sendo, como a modificação se deu apenas quanto a data de recebimento das propostas, o que não afeta
em nada a formulação das propostas, entende-se que a
circunstância em questão se amolda perfeitamente a exceção descrita na norma.
Por todo o exposto, sugere-se o afastamento da presente irregularidade.
3.2 Exigência de visita técnica;
Em sua exordial, o peticionante alega que o edital incorreu em erro ao se exigir que o licitante promovesse a visita técnica, tendo imposto ainda o prazo de até 15 dias
de antecedência ad abertura do certam.
Compulsando os autos, percebe-se que o representante
se equivocou em sua análise. Nos termos do item 5.1 do
edital, a visita técnica é facultativa e não obrigatória, como pode ser visto:
5.1 A visita técnica para conhecimento pleno dos locais
que serão executados os serviços é facultada ao LICITANTE e, quando realizada, deverá ser feita por responsável
pela empresa, sob supervisão de servidor público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB, designado para essa finalidade. (destacamos)
Por todo o exposto, sugere-se o afastamento da presente irregularidade.
3.3 Empresa em falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
Quanto ao ponto em questão, aduz a inicial que o item
4.2, alínea “c”, mostra-se ilegal, tendo em vista que faz
restrições não previstas em lei, ao se exigir que as empresas sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial,

dissolução ou liquidação, apresentem sentença homologatória do plano de recuperação judicial, ou certidão judicial informando que a empresa encontra-se apta para
participar de licitação (item 10.5.4.1 do edital).
Em sua defesa, o representado contesta a afirmação, alegando que a cláusula está sim correta, sendo que não impede a participação de empresas que se encontram nessa situação, mas, caso assim estejam, devem demonstrar
que possuem viabilidade econômica.
Diante do exposto e a par da jurisprudência desta corte,
entende-se que a razão assiste ao defendente.
Consultando o sistema MAPJURIS, vislumbramos o Acórdão TC-01/2013, que, ao tratar de caso idêntico, assim
se manifestou em seu Voto de Vistas, o qual sagrou-se
vencedor:
“A existência de recuperação judicial na empresa não
obsta, por si só, a participação no certame, desde que a
recuperação esteja devidamente homologada pelo juiz,
como é o caso que ora se apresenta.
Igualmente, impedir empresa em recuperação judicial
de participar de certames públicos, manter ou prorrogar
contratos já firmados com o Poder Público, significa, na
prática, privar empresas que se lancem à prestação de
serviço público do direito de sanear suas dívidas e se reestruturar, em franca violação do princípio da igualdade.
Não se quer conferir caráter absoluto à participação destas empresas em certames licitatórios. Com o fim de não
restringir a participação de qualquer empresa, a exigência de apresentação de certidão negativa de inexistência de recuperação judicial em curso pode ser relativizada pela Administração, solicitando que o participante,
por exemplo:
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I – Obtenha certidão do juízo que tramita a recuperação
judicial atestando sua capacidade econômico-financeira;
II – Apresente certidões negativas de débito com a fazenda e as demais exigidas por lei;
III – Comprove condições econômico-financeiras de executar o objeto licitado;
IV – Apresente a sentença homologatória do plano de recuperação judicial.
V – atender aos demais requisitos legais e editalícios.
Acredito que, nos termos da recomendação do TCU, desde que a Administração se cerque de cuidados necessários ao desempenho da boa prestação dos serviços, é
possível a participação de empresas em recuperação judicial em certames licitatórios. Pois, além de buscar a
proposta mais vantajosa para a administração por meio
de ampla competitividade, proporcionaria às empresas
que se mostrarem interessadas a possibilidade de manterem suas funções, como também os empregos por esta gerados”. (destacamos)
Como pode ser visto, não é licito a Administração Pública impedir que empresas que se encontrem em alguma
das situações acima elencadas participe de licitações. Todavia, atendendo ao Princípio da Supremacia do Interesse Público, deve o gestor se cercar de informações que o
permitam concluir que a empresa a ser contratada possa
entregar o objeto demandado, ou seja, a empresa deve
possuir além da capacidade técnica, condições econômico-financeiras aptas para a execução do objeto licitado.
Por fim, quanto a questão relativa a apresentação de certidão judicial para empresas em processo de recuperação extrajudicial, a Lei nº 11.101/2005, em seus artigos

161 a 167, que tratam especificamente da recuperação
extrajudicial, deixam claro que é requisito para a produção de seus efeitos a sua homologação judicial (artigo
165).

Por todo o exposto, sugere-se o afastamento da presente irregularidade.
3.5 Exigência indevida em sede de habilitação

3.4 Exigência indevida em sede qualificação técnica

Insurge, nesse ponto, o representante contra os itens
10.5.1 e 10.5.3 do edital, bem como itens 1.5 e 1.7 do
Anexo III do edital, alegando que se revelam excessivas à
vista do objeto licitado, sendo, portanto, ilegais.

Afirma o representante que o item 10.4.1.2 do edital exige atestado de deveria ser exigido em nome do profissional que a licitante congregar em seu quadro de funcionários ou de colaboradores e não em nome da licitante.

Por sua vez, o defendente informa que os itens impugnados são meras cópias de dispositivos presentes na Lei
8.666/93, não havendo que se falar, pois, em ilegalidade
das exigências.

Por outro lado, o defendente afirma que houve um equívoco do insurgente, pois a exigência de capacidade técnica está prevista no item 10.4.7 do edital e é exigido em
nome do Responsável Técnico e não da Licitante.

Para dirimir qualquer dúvida acerca da discussão, transcreve-se abaixo os itens e artigos citados:

Por todo o exposto, sugere-se o afastamento da presente irregularidade.

Sem maiores delongas, equivocou-se sim o representante.
O item 10.4.1.2 assim prescreve (doc. Eletrônico 13, fl.
17):
“O atestado de capacidade operacional deverá ser emitido em nome da LICITANTE, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado com a qual comprove
que presta ou tenha prestado serviço de características
semelhantes ao objeto deste EDITAL (...)” (destacamos)
Já a cláusula 10.4.7 assim normatiza (doc. Eletrônico 13,
fl. 20):
“O atestado de capacidade técnica deverá ser feito em
nome do Responsável Técnico, por meio de Atestado(s)
Técnico(s), com o devido registro no CREA ou CAU, por
meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT), (...).” (destacamos)

Edital:
10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.5.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já exigíveis, contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, comprovando a boa situação financeira da LICITANTE, podendo ser atualizado
por fndic(;js oficiais na hipótese de encerrados a mais
de 03 (três) mes~s da data de sua apresentação, vedada
a substituição por 1,3alancetes e I Balanços provisórios.
10.5.3. Os documentos relacionados nos itens 10.5.1 e
10.5.2 deverão conter assinatura do representante legal da empresa e do contador ou técnico em contabilidade responsável técnico e do número do seu registro no
Conselho Regional de Contabilidade - CRC - com cópia da
Carteira Profissional e Certificado de registro perante o
Conselho Regional de Contabilidade do responsável técnico, sob pena de inabilitação.
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Anexo III

da data de apresentação da proposta;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Código Civil/02:

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;

1.5. As planilhas do item 3 – Plano de Negócios – Quadros financeiros – deste anexo deverão ser apresentados
devidamente preenchidos e fornecidas em arquivo em
meio digital, gravadas em arquivos padrão PDF (Adobe
Acrobat) e, ainda, nas extensões XLSX ou ODS, sendo
compatíveis com planilhas eletrônicas Excel 97/2003 e
LibreOffice Calc, contendo fórmulas e cálculos que resultaram no fluxo de caixa das projeções, para melhor possibilitara análise e consistência dos cálculos.
1.7. Deverão ser observados os princípios fundamentais
de contabilidade aceitos no Brasil e submetidos ao regime da Lei Federal 6.404/76 e alterações posteriores, especialmente as introduzidas pela Lei 11.638/2007, bem
como as Normas Brasileiras de Contabilidade convergidas às normas internacionais, mediante a aplicação das
International Financial Reporting Standards – IFRS, além
das disposições da legislação fiscal vigente, incluindo as
instruções normativas SRF nº 162, de 31/12/1998 e nº
130 de 10/11/1999, referentes à amortização e depreciação dos investimentos.
Lei Federal 8.666/93:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses

Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação,
clareza e caracterização do documento respectivo, dia a
dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
§2º Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o
de resultado económico, devendo ambos ser assinados
por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado
e pelo empresário ou sociedade empresária.
Como pode ser visto, os itens do edital que foram impugnados são cópias ipsis literis dos dispositivos constantes
na Lei 8.666/93 e Código Civil/02, não havendo discussão quanto às suas legalidades.
No que tange aos itens impugnados no Anexo III, o primeiro diz respeito à forma como devem ser entregues
as Planilhas do Item - 3 Plano de Negócios – Quadros Financeiros -, ao passo que o segundo item faz referência
a normas a serem seguidas, não sendo vislumbrado nenhuma irregularidade nos citados itens.
Por todo o exposto, sugere-se o afastamento da presente irregularidade.
4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente por força do artigo 70 da Lei
orgânica desta Corte de Contas, a litigância de má-fé pode ser caracterizada quando:

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Como demonstrado no tópico anterior, o representante
deduziu pretensão contra texto expresso de lei (tópicos
3.1 e 3.5) bem como alterou a verdade dos fatos (tópicos 3.2, 3.3 e 3.4).
Dessa forma, sugere-se a notificação do representante
para que se manifeste sobre a litigância de má-fé.
5. Proposta de encaminhamento
Com base nos entendimentos anteriormente externados, sugerimos a seguinte proposta de encaminhamento
à consideração da Exmo. Conselheiro Relator Sérgio Manoel Nader Borges:
a) No que tange as supostas irregularidades apontadas,
sugerimos pela IMPROCEDÊNCIA dos itens 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, com base no artigo 178, inciso I, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo e o consequente arquivamento, com base no artigo 176, §3º, inciso II.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

b) Quanto a medida cautelar, sugerimos a sua revogação,
ante a ausência do requisito fumus boni iuris, necessário
para a sua concessão/permanência.

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso
de lei ou fato incontroverso;

c) Sugere-se, ainda, a determinação de oitiva da parte
para que se pronuncie quanto à má-fé suscitada.

II - alterar a verdade dos fatos;

Nestas circunstâncias, acompanhando o entendimento
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da área técnica e entendo que subsistem motivos para a
revogação da media cautelar.

sidade de ouvir o representante, em especial por considerar que a alteração legislativa é recente.

Por fim, aproveito a oportunidade para corroborar com
o entendimento da área técnica em relação ao indício de
litigância de má-fé e a utilização indevida do controle externo para benefício ou interesse particular, destacando
o disposto na Lei Complementar Estadual n° 902, de 8
de janeiro de 2019, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 2019, alterando, dentre outros dispositivos, o art.
135, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo), que assim passou a vigorar:

III DECISÃO

Art.135.

Outrossim, que sejam NOTIFICADOS o prefeito municipal, o secretário municipal de administração e o presidente da CPL, senhores Victor da Silva Coelho, Ramon Rigoni Gobetti e Fábio Gomes de Aguiar, para:

O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais), ou valor equi valente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:
[...]
XV – litigância de má-fé
[...]
§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV a
IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos responsáveis.
Insta observar, que conforme a nova redação dada ao
art. 135, da Lei Orgânica, foi acrescentado que o Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$100.000,00
(cem mil reais) também em caso de litigância de má-fé
por parte do responsável, ressaltando em seu parágrafo 4° que fica dispensada a prévia comunicação ao responsável.

Pelo exposto e com base na competência outorgada pelo
inciso XI, do artigo 288, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013) e nos
termos dos artigos 128 da LC n. 612/2012 e 380 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, DECIDO REVOGAR MEDIDA CAUTELAR concedida pela Decisão Monocrática 00010/2019-6, que determinou a suspensão da
Concorrência Pública 11/2018 instaurada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

III.2 No prazo improrrogável de 10 (dez) dias, se manifestarem, caso queiram, podendo apresentar informações
complementares que entenderem relevantes à instrução
processual.
Determino a CITAÇÃO do senhor Rogério Carvalho Previatti, para que se manifeste sobre o indício de litigância de má-fé no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
Concomitantemente, que seja dada CIÊNCIA desta decisão ao signatário desta representação.
Ante a revogação da medida cautelar, determinar que o
processo em questão passe a tramitar sob o rito ordinário.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Ainda assim, acompanho a área técnica quanto a necesSegunda-feira, 28 de janeiro de 2019
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ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

Atos da Secretaria Geral das Sessões
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.

À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:
- 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;

PREJULGADO Nº 041
Afastar a aplicação do art. 53, inciso IV, da Lei Complementar Municipal nº 1.615/2016 – Anexo I, por ofensa aos artigos 37, caput, incisos II e V, 131 e 132 da CRFB/1988 e artigos 32, caput, incisos II e V, e 122 da Constituição Estadual.
Órgão Colegiado: Plenário
Processo: TC-09882/2016-1

- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;

Assunto: Representação

- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;

Relator: conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti

- 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;

Autuação: 16/11/2016
Decisão: Acórdão TC-997/2018
Sessão: 26ª Sessão Ordinária do Plenário de 07.08.2018
Publicação: Acórdão TC-997/2018, disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES nº 1240, do dia 29 de outubro
de 2018, considerando-se publicado no dia 30 de outubro de 2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único,
ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 5º, da Resolução TC nº 262/2013.

- Certificar o trânsito em julgado das decisões;
- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;
- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

Telefone: (27) 3334-7677

www.tce.es.gov.br
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