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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
Portaria Normativa 00010/2019-6

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

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

Protocolo(s): 001441/2019-4
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Dispõe sobre a faculdade aos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios capixabas autorizar o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a disponibilizar e inserir suas informações e dados contábeis,
orçamentários e ﬁscais no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconﬁ e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o artigo 13, incisos I e XX da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, e o
artigo 20, incisos I e XXVII do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;
Considerando os termos do acordo de cooperação técnica nº 01/2018 (processo TC-05962/2018), celebrado
entre a União, por intermédio da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda, os Tribunais de Contas, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) visando fomentar a transparência da gestão fiscal, apoiar o exercício do controle social, racionalizar os custos de controle e regulação, reduzir as divergências e duplicidades de
dados e informações, promover a transferência de conhecimentos e harmonizar conceitos e procedimentos
entre os entes governamentais na aplicação de normas
atinentes a execução orçamentária, financeira e patrimonial, a contabilidade pública; e a gestão fiscal;
Considerando a necessidade de se promover a correta
www.tce.es.gov.br

evidenciação contábil e fiscal da gestão pública pelos entes governamentais de modo a reduzir as divergências
e duplicidades, assegurando fidedignidade e a coerência
entre as informações inseridas no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro -- Siconfi, em especial as oriundas da Matriz de Saldos Contabeis - MSC, e aquelas prestadas aos órgãos de controle externo, para os fins do disposto no § 2º , do art. 48
e art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000;
Considerando a necessidade de ações no sentido de se
manter o regular preenchimento do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, por parte dos entes governamentais;
Considerando a necessidade de estimular o exercício do
controle social, por meio do compartilhamento e disponibilização de dados e informações contábeis, orçamentárias, financeiras, patrimoniais e da gestão fiscal
Considerando a competência outorgada pelo artigo 28
da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de
2017; e,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica facultado aos chefes dos Poderes Executivo
e Legislativo dos Municípios capixabas autorizar o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a disponibilizar suas informações e dados contábeis, orçamentários
e fiscais, com a finalidade de atender o § 2o, do art. 48
e art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 (LRF), a inserir no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (Siconfi) o conjunto de informações primárias denominado Matriz de Saldo Contábeis (MSC), nos termos da Portaria STN nº 549, de 7 de
agosto de 2018.
Art. 2º. A Matriz de Saldos Contábeis será gerada pelo
TCEES a partir das remessas mensais realizadas pelo juSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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risdicionado e recepcionadas pelo sistema denominado
Controle Informatizado de Dados do Espirito Santo (CidadES), instituído por meio da Instrução Normativa TC
nº 43/2017.
Art. 3º. A autorização será realizada e processada por
meio eletrônico em funcionalidade do sistema CidadES,
com assinatura de “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REMESSA DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS” efetuadas
por intermédio de certificação digital, na forma do ANEXO desta Portaria, que passa o compor o ANEXO VI da
Instrução Normativa TC nº 43/2017.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 728/2019-1
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 728/2019-1, RATIFICOU a contratação da empresa Fundação de Apoio e Pesquisa, para ministrar curso
sobre “Analise de dados Educacionais I”, para os servidores deste Tribunal de Contas do Estado do ES, no período de
06 a 08 de fevereiro de 2019, no valor de R$ 7.860,11 (sete
mil, oitocentos e sessenta reais e onze centavos), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II e §1º
c/c art. 13, VI da Lei de 8.666/93.
Vitória/ES, 1 de fevereiro de 2019.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

PORTARIA 033-P, DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

PORTARIA 035-P DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC- 1174/2003,

RESOLVE:
designar o servidor GLADSON CARVALHO LYRA, matrícula nº 203.202, ocupante do cargo efetivo de auditor de
controle externo, para ocupar a função gratificada FG-2
no Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas NRC, substituindo a coordenadora JUNIA PAIXÃO MARTINS ALVIM, matrícula nº 203.040, afastada da referida
função por motivo de férias, no período de 4/2/2019 a
5/3/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
conceder ao servidor LAURO PEREIRA RAMALHETE, matrícula nº 203.090, ocupante do cargo em comissão de
assessor de controle externo, Adicional de Assiduidade de 2% (dois por cento), retificando o percentual de
25% (vinte e cinco por cento) recebido até 31/1/2019,
de acordo com o art. 108 da Lei Complementar Estadual
46/1994, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 141/1999, referente ao decênio de 20/11/1985 a
19/11/1995, a contar de 1º/2/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 034-P DE 31 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012, e tendo em vista o que consta no caderno
processual TC- 423/1995,
RESOLVE:
conceder a servidora CRISTINA HEND FAISSAL, matrícula nº
200.100, ocupante do cargo em comissão de assessor de controle externo, Adicional de Assiduidade de 2% (dois por cento), retificando o percentual de 14,23%(quatorze vírgula vinte e três por cento) recebido até 31/1/2019, de acordo com o
art. 108 da Lei Complementar Estadual 46/1994, com redação
dada pela Lei Complementar Estadual 141/1999, referente ao
decênio de 19/12/1991 a 18/12/2001, a contar de 1º/2/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 036-P DE 31 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC- 1225/1995,
RESOLVE:
conceder a servidora LYSLIE BAPTISTA DA CUNHA, matrícula nº 203.735, ocupante do cargo em comissão de assessor de controle externo, Adicional de Assiduidade de
2% (dois por cento), retificando o percentual de 17,62%
(dezessete vírgula sessenta e dois por cento) recebido
até 31/1/2019, de acordo com o art. 108 da Lei ComSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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plementar Estadual 46/1994, com redação dada pela Lei
Complementar Estadual 141/1999, referente ao decênio
de 29/6/1990 a 28/6/2000, a contar de 1º/2/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 037-P DE 31 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC- 4064/2002,
RESOLVE:
conceder a servidora MARCIA TERESINHA BRAVIM, matrícula nº 203.054, ocupante do cargo em comissão de
assessor de controle externo, Adicional de Assiduidade de 2% (dois por cento), retificando o percentual de
25% vinte e cinco por cento) recebido até 31/1/2019,
de acordo com o art. 108 da Lei Complementar Estadual
46/1994, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 141/1999, referente ao decênio de 24/1/1985 a
23/1/1995, a contar de 1º/2/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 038-P DE 31 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC- 423/1995,
RESOLVE:
retificar os percentuais de Adicional de Tempo de Serviço

da servidora Cristina Hend Faissal, matrícula nº 200.100,
ocupante do cargo em comissão de assessor de controle
externo, de acordo com o Art. 106 da Lei Complementar
nº 046/94, conforme abaixo:
NOME DO FUNCIONÁRIO
CRISTINA HEND FAISSAL
CRISTINA HEND FAISSAL
CRISTINA HEND FAISSAL

MATRÍCULA T.SERVI- (%)
ÇO
200.100
15 ANOS
15%
200.100
20 ANOS
20%
200.100
25 ANOS
25%

VIGÊNCIA

PORTARIA 040-P DE 31 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadu-

13/03/2008

al 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que

26/6/2012

consta no caderno processual TC- 1174/2003,

20/10/2017

RESOLVE:

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 039-P DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

retificar os percentuais de Adicional de Tempo de Serviço do servidor Lauro Pereira Ramalhete, matrícula nº
203.090, ocupante do cargo em comissão de assessor de

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍ-

controle externo, de acordo com o Art. 106 da Lei Com-

RITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13,

plementar nº 046/94, conforme abaixo:

Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012, e tendo em vista o que consta no caderno processual TC2680/2003,

NOME DO FUNCIONÁRIO
LAURO PEREIRA RAMALHETE
LAURO PEREIRA RAMALHETE
LAURO PEREIRA RAMALHETE

RESOLVE:
retificar os percentuais de Adicional de Tempo de Serviço do ser-

MATRÍCULA T.SERVIÇO (%) VIGÊNCIA
202.777
10 ANOS 10% 12/05/1997

16/02/2011
26/02/2016

Conselheiro-presidente

ocupante do cargo efetivo de assistente técnico, de acordo com o
NOME DO FUNCIONÁRIO
JOSÉ FERNANDO DESTEFANI
DOS SANTOS
JOSÉ FERNANDO DESTEFANI
DOS SANTOS
JOSÉ FERNANDO DESTEFANI
DOS SANTOS
JOSÉ FERNANDO DESTEFANI
DOS SANTOS
JOSÉ FERNANDO DESTEFANI
DOS SANTOS

VIGÊNCIA
01/06/2010

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

vidor José Fernando Destéfani dos Santos, matrícula nº 202.777,
Art. 106 da Lei Complementar nº 046/94, conforme abaixo:

MATRÍCULA T.SERVIÇO (%)
203.090
20 ANOS
20%
203.090
25 ANOS 25%
203.090
30 ANOS 30%

PORTARIA 041-P DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

202.777

15 ANOS 15% 02/12/2000

202.777

20 ANOS 20% 12/12/2005

202.777

25 ANOS 25% 12/12/2010

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC- 1225/1995,

202.777

30 ANOS 30% 13/12/2015

RESOLVE:

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

retificar os percentuais de Adicional de Tempo de Serviço da servidora Lyslie Baptista da Cunha, matrícula nº
203.735, ocupante do cargo em comissão de assessor de
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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controle externo, de acordo com o Art. 106 da Lei Complementar nº 046/94, conforme abaixo:
NOME DO FUNCIONÁRIO
LYSLIE BAPTISTA DA CUNHA
LYSLIE BAPTISTA DA CUNHA
LYSLIE BAPTISTA DA CUNHA

MATRÍCULA
203.735
203.735
203.735

T.SERVIÇO
15 ANOS
20 ANOS
25 ANOS

(%)
15%
20%
25%

VIGÊNCIA
16/4/2010
9/12/2011
14/12/2016

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 042-P DE 31 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que

PORTARIA 043-P DE 31 DE JANEIRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC- 4231/2001,
RESOLVE:

consta no caderno processual TC- 4064/2002,
RESOLVE:

conceder ao servidor GILMAR GOMES MARTINELLI, ma-

retificar os percentuais de Adicional de Tempo de Servi-

trícula nº 202.799, ocupante do cargo em comissão de

ço da servidora Márcia Teresinha Bravim, matrícula nº
203.054, ocupante do cargo em comissão de assessor de
controle externo, de acordo com o Art. 106 da Lei Complementar nº 046/94, conforme abaixo:
NOME
DO
FUNCIONÁRIO
MARCIA TERESINHA BRAVIM
MARCIA TEREZINHA BRAVIM
MARCIA TERESINHA BRAVIM

MATRÍCULA

T.SERVIÇO

consultor de finanças públicas, Adicional de Assiduidade de 2% (dois por cento) de acordo com o art. 108 da

(%)

VIGÊNCIA

Lei Complementar Estadual 46/1994, com redação da-

203.054

20 ANOS

20%

08/04/2008

da pela Lei Complementar Estadual 141/1999, referen-

203.054

25 ANOS

25%

26/04/2010

te ao decênio de 13/10/2003 a 12/10/2013, a contar de

203.054

30 ANOS

30%

08/07/2015

1/11/2013.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 006/2019
Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Alterar o Ato DGS nº 039/2018 no tocante à fiscalização

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

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CON-

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

buições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno

– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;

do Contrato nº 037/2017.
TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atrideste Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b
da Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3
do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Ato da DGS Nº 039/2018, em relação

– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;

à designação de servidores para fiscalização do contra-

– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;

ra Serviços Mecânicos Ltda - ME, constantes dos autos

– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Antônio Vieira Filho, matrícula nº 202.950 (Fiscal Titu-

to nº 037/2017, firmado com a empresa Lovatti e Vieido Processo TC nº 1412/2017, conforme abaixo discriminado:
lar);
José Renato Barbosa Simão, matrícula nº 203.713 (Fiscal Adjunto).
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 31 de janeiro de 2019.

Telefone: (027) 3334-7665

FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
(republicado por incorreção)
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ATOS DO PLENÁRIO

Atos do Plenário

PLENÁRIO

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-43/2018 – PLENÁRIO
Processo:

TC 7256/2017

Apensos:TC 0887/2014 e TC 3750/2015
UG:

Prefeitura Municipal de Piúma

Assunto:Recurso de Reconsideração
Exercício:2014
Recorrente:

Ministério Público de Contas

Interessado:Samuel Zuqui [Ricardo Rios do Sacramento
(OAB 19.111-ES)]
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
PARECER PRÉVIO TC-023/2017 – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO - MANTER O PARECER PRÉVIO - ARQUIVAR.

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

em face do Parecer Prévio TC 023/2017, proferido nos
autos do Processo TC 3750/2015, que recomendou a
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Sr. Samuel
Zuqui, Prefeito do Município de Piúma, no exercício de
2014.
Requer o MPC o provimento do Recurso de Reconsideração no sentido de reformar o Parecer Prévio TC
023/2017 – Segunda Câmara, por considerar insanável a
irregularidade do item 3.1 da ITC 1788/2016 (item 4.2 da
RT 79/2016 -ﬂs. 116/145): ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA.
Devidamente notificado, por meio da Decisão Monocrática nº 01540/2017-6 (publicada no DIOCEES, na sexta-feira, dia 06/10/2017), o Sr. Samuel Zuqui apresentou suas
contrarrazões tempestivamente, no dia 07/11/2017, Petição Intercorrente nº 01878/2017 (ﬂs.27-47).
Os autos seguiram para SecexContas que elaborou a Manifestação Técnica 01670/2017, declinando competência, remetendo na sequência para à SecexRecursos, que
elaborou a Instrução Técnica de Recuros – ITR 355/2017,
entendendo pelo PROVIMENTO TOTAL do recurso interposto pelo MPC, adotando in totum os fundamentos nele expostos.
Após, o Ministério Público de Contas por meio do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, elaborou parecer
acompanhando o entendimento da equipe técnica.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

2. FUNDAMENTAÇÃO

1. RELATÓRIO

Considerando que, conforme despacho 53610/2017-6, a
entrega dos autos com vista pessoal ao Ministério Público junto ao Tribunal, ocorreu no dia 21/07/2017, portanto, o prazo para interposição de Recurso pelo MPEC fa-

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas (MPC), por intermédio do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
www.tce.es.gov.br

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
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ce do Parecer Prévio 023/2017, nos termos disposto no
art. 405, § 2º do Regimento Interno do TCEES, e art. 157
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, ﬁndava em
21/09/2017.
A interposição do presente Recurso de Reconsideração
sobreveio em 19/09/2017, logo, TEMPESTIVO, no mesmo sentido, as contrarrazões apresentadas pelo recorrido também se encontram tempestivas.
Verifico que o presente recurso tem previsão nos artigos
166 da Lei Complementar n° 621/2012 (Lei Orgânica desta Corte), as formalidades elencadas nos incisos dos artigos 164 e 165 da Lei Orgânica deste Tribunal, encontram-se satisfeitas, assim, entendo pelo CONHECIMENTO do
feito, conforme já me manifestei em Decisão Monocrática n. 1540/2017, ﬂ. 21 dos presentes autos, quando proferi juízo de admissibilidade.
Superada esta análise, passarei agora à análise quanto
ao mérito, que trata de matéria de natureza eminentemente contábil.
DO MÉRITO RECURSAL
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA.
O acórdão recorrido TC 023/2017, foi proferido em processo de Prestação de Contas Anual – TC 3750/2015, na
Segunda Câmara deste Tribunal, por unanimidade dos
votos dos conselheiros, nos termos do voto do Conselheiro Relator, José Antônio Pimentel, recomendando
ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalvas das
contas da Prefeitura de Piúma, sob a responsabilidade
do Sr. Samuel Zuqui, relativas ao exercício de 2014.
A ressalva das contas se deu em razão de ter sido mantida a irregularidade do item 3.1 da ITC 1788/2016 (item

4.2 da RT 79/2016) - Abertura de Créditos Adicionais
sem Autorização Legislativa, contudo, sopesada no caso
concreto, considerando que houve lei autorizativa posterior com o condão de admitir os decretos que promoveram a abertura de créditos sem lei prévia, in verbis:

Giro outro, o art. 10, inciso IX, da Lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92) tipifica a ação de “ordenar
ou permitir a realização de despesa não autorizada em
lei ou regulamento” como ato de improbidade administrativa.

No caso que se apresenta, não houve frustração de arrecadação tributária, ao contrário, além de apresentar superávit financeiro, ocorreu também o excesso de arrecadação, sendo, inclusive, estas fontes de receitas uma das
motivações para a abertura dos créditos suplementares,
o que levou ao legislativo a aprovar a Lei Municipal nº
2.036/2014, com efeitos retroativos para 01 de junho de
2014, conforme se verifica à ﬂ. 174.

Por seu turno, o art. 359-D do Código Penal (incluído pela Lei nº 10.028/2000) alça à condição de crime contra as
finanças públicas, portanto, fato penalmente relevante,
a conduta de “ordenar despesa não autorizada em lei”

Irresignado com a decisão do acórdão 023/2017, o Ministério Público de Contas impetrou o presente Recurso
de Reconsideração por considerar a irregularidade, ressalvada, insanável e como conduta tipificada como crime
de responsabilidade.
Nesse mesmo sentido, a premissa do eminente Conselheiro Relator de que a emissão do Parecer Prévio fosse
no sentido de sua APROVAÇÃO COM RESSALVA, configura-se, concessa venia, um equívoco, vez que tal conduta
é tipificada, inclusive, como crime de responsabilidade,
previsto no artigo 1º V do Decreto-Lei n. 201/67, verbis
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
[...]
V - Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei,
ou realizá-Ias em desacordo com as normas financeiras
pertinentes
www.tce.es.gov.br

Em idêntica senda, o art. 11 da Lei nº 1.079/1950 define
como crime contra a guarda e legal emprego de recursos
públicos a ação de “ordenar despesas não autorizadas
por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas”. Ademais, ao ratificar a argumentação
acima expendida, oportuno colacionar jurisprudência do
egrégio Tribunal Superior Eleitoral, o qual considera irregularidade insanável a abertura de créditos suplementares sem a regular autorização legislativa, ipisis literis:
[...] Registro de candidatura. Eleições 2012. Rejeição de
contas públicas. Inelegibilidade da alínea g. LC nº 64/90,
art. 1º, [...] 1.A abertura de créditos suplementares, sem
a devida autorização legal, evidencia irregularidade
insanável que caracteriza ato doloso de improbidade administrativa, pois envolve malversação de verbas orçamentárias por parte do ordenador de despesas.
[...]” (Ac. de 5.3.2013 no AgR-REspe nº 17251, rel. Min.
Lucia na Lóssio.)
Ante o exposto, fácil é perceber que abrir créditos adicionais sem autorização legislativa denota aspecto de gravíssima irregularidade.
Pois bem.
Objetivando analisar a questão no caso concreto, porSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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quanto a análise isolada leva indistintamente a reprovação das contas, apuro que estamos diante de uma prestação de contas em que, no exercício em exame, cumpriu com a determinação do art. 60, inciso XII, da ADCT
e art. 22, “caput”, da Lei n° 11.494/2007, considerando
que aplicou 76,43% (setenta e quatro inteiros e quarenta e três centésimos por cento) das transferências de recursos do FUNDEB na remuneração dos proﬁssionais do
magistério da educação básica. Também aplicou 33,55%
(trinta e três inteiros e cinquenta e cinco centésimos por
cento) das receitas de impostos e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, em atenção aos artigos 212, “caput”, da CF/88;
24,97% (vinte e quatro inteiros e noventa e sete centésimos por cento) de despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde, atendendo, portanto, o disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT; e, também, no que
se refere à despesa total de pessoal, em relação à receita corrente líquida apurada para o exercício, pelo Poder
Executivo foi de 45,57% e a Consolidada em 47,61%, não
ultrapassando os limites prudencial e máximo previstos
na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ou seja, uma gestão bem-sucedida e responsável sob o
ponto de vista fiscal, uma vez que aplicou índices relativos às políticas públicas em percentuais representativos.
No que tange às receitas, houve uma previsão original de R$ 56.115.463,87, e uma arrecadação de R$
74.259.326,36, equivalendo a 132% da receita prevista,
e não providenciou a contento a prévia autorização para
a abertura de créditos adicionais no orçamento.
Por conseguinte, houve edição de Lei 2.036, de 30 de dezembro de 2014, visando a suplementação à conta de
superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do

exercício anterior e do excesso de arrecadação do exercício de 2014, com efeitos retroativos a 1º de junho de
2014.
Ato que não deve ser utilizado como prática, assim como as autorizações prévias prevista na lei orçamentárias
com percentual elevados, pois promove um consentimento do poder Legislativo ao Executivo, e de certa forma, fazendo com que a lei orçamentária praticamente
deixe de ter natureza de lei para passar a, de fato, tornar-se ato do Poder Executivo, contrariando o que determina a Constituição. Razão essa que, inclusive, ensejou
no Parecer Prévio ora objurgado pelo MPC a determinação ao atual gestor do Município de Piúma, por ocasião
da formulação da LOA, não inclua autorização para créditos adicionais ilimitados, em observância ao art. 167, inciso VII, e artigo 165, § 8º, da CRB/88, e à vedação contida no § 4º do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar nº 101/2000.
No entanto, há que se considerar que a edição da Lei
2.036, de 30 de dezembro de 2014, teve o condão de validar a conduta do Prefeito, ainda que inadequada, mas
de certa forma saneadora e, ainda, considerando a gestão bem-sucedida e responsável sob o ponto de vista fiscal, é que, no caso concreto, entendo pela manutenção
do Parecer Prévio 023/2017, que recomendou APROVAÇÃO COM RESSALVA, ponderado as circunstancias de
edição de lei em data posterior com efeitos retroativos,
abarcando, assim, o instituto da convalidação, é a medida mais acertada.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
www.tce.es.gov.br

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. PARECER PRÉVIO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, de acordo
com o artigo 164 da Lei Orgânica desta Corte e no mérito negar provimento mantendo incólume o Parecer Prévio TC-023/2017.
1.2. Dar ciência aos interessados.
1.3. Após os tramites regimentais, arquivem-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2018 - 19ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO TC- 107/2018 – PLENÁRIO
Processos:04289/2007-7, 03592/2007-5, 03795/20066, 03041/2006-1, 01510/2006-5, 04083/2005-8,
02610/2005-1, 02437/2005-5, 01991/2005-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Recorrente: LAURIANO MARCO ZANCANELA
Procurador: FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – DAR
PROVIMENTO PARCIAL – REFORMA DO PARECER PRÉVIO TC-096/2007 – REJEIÇÃO DAS CONTAS - ARQUIVAR
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO:
Cuida de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr.
Lauriano Marco Zancanela – Prefeito do Municipal de
São Mateus, em face do teor do Acórdão TC 096/2007,
que emitiu Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das contas anuais do exercício financeiro de 2005 do referido municí-

pio.
Os autos foram encaminhados à 6ª Controladoria Técnica que através da Manifestação Contábil de Recurso
MCR 8/2008 sugeriu o afastamento das inconsistências
descritas nos itens 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 e 1.13, mantendo-se as elencadas nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10
e 1.12.
Na esteira regimental, a 8ª Controladoria Técnica, através da Instrução Técnica 122/2008 colacionada às ﬂs.
194/198, manifestou-se no mesmo sentido, ou seja, pelo
CONHECIMENTO do recurso, para, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, também pelo afastamento dos mesmos itens bem como a manutenção dos outros já citados
pela MCR 8/2008.
O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no mesmo sentido.
Chamada aos autos, a 4ª Secretaria de Controle Externo emitiu a Manifestação Técnica da Defesa – MTD
13/2013, sobre as argumentações da defesa oral e, considerando que as mesmas não foram suficientes para dirimir as irregularidades e manifestou pelo seu conhecimento para, no mérito, manter todos os pontos irregulares constantes da MCR 008/2008.
Tal entendimento foi acompanhado pela 8ª Secretaria de
Controle Externo em sua Instrução Técnica de Recurso ITR 1/2014, ﬂ. 364-369.
Acompanhou esse entendimento o Parecer PPJC
6720/2015 da Procuradoria de Justiça de Contas.
É o relatório.

Sr. Lauriano Marco Zancanela – Prefeito do Municipal de
São Mateus, em face do teor do Acórdão TC 096/2007,
que tata de Prestação de Contas Anual no exercício de
2005, que recomendou ao Chefe do Legislativo a rejeição
das contas do Recorrente.
Na análise da admissibilidade do recurso, verifico que o
Recorrente é capaz, possui interesse e legitimidade processual, o que torna cabível o presente recurso.
Verifica-se que o Termo de Notificação nº 0654/2007
em nome do recorrente foi juntado em 02/05/2007 (ﬂ.
1002 do processo TC-1510/06, vol. V). Considerando
que o Recurso de Reconsideração foi protocolado em
01/06/2007, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
Com efeito, a Lei Complementar nº 32/93, vigente à época, assim dispunha acerca do prazo do Recurso de Reconsideração, verbis:
”Art. 81. O Recurso de Reconsideração, que terá efeito
suspensivo, será apreciado por quem houver proferido o
voto vencedor na decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado uma só
vez, por escrito, pelo responsável, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados na forma prevista nesta lei.”
Por sua vez, acerca do termo a quo para a contagem dos
prazos no âmbito desta Corte de Contas, prescrevia o art.
72 da LC nº 32/93:
“Art. 72. Os prazos referidos nesta Lei Complementar
contam-se da data da juntada do respectivo aviso de recebimento ou contra-fé, devidamente certiﬁcada.”

II - FUNDAMENTAÇÃO:

Por fim, é imperioso assinalar que os artigos 183 e 184
do RITCEES preveem in litteris:

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo

“Art. 183. Na contagem dos prazos, salvo disposição le-

www.tce.es.gov.br
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gal em contrário, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

se Legal: artigo 127, inciso IX da Resolução TC 182/02 e
artigos 85, 94, 95 e 96 da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 184. Os prazos referidos neste Regimento que se iniciarem ou vencerem nos sábados, domingos e feriados
serão prorrogados até o primeiro dia útil subseqüente.”

– Divergente, a composição do Ativo Permanente/Bens
Móveis, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais).
Base Legal: Artigo 85 da Lei Federal nº 4320/64.

Diante do exposto, conheço do presente Recurso de Reconsideração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Passo ao exame de mérito.

– Divergentes, a composição do Ativo Permanente/Bens
Móveis, no valor de R$ 184.566,90 e do Ativo Permanente de Natureza Industrial, no valor de R$ 224.566,90,
uma vez que não foi possível comprovar a realização dos
devidos ajustes contábeis em nova Demonstração de Variações Patrimoniais (Anexo 15), dada a sua ausência nos
autos. Base Legal: Artigos 85, 94, 95 e 96 da Lei Federal
nº 4320/64.

Tendo em vista a existência de aspectos contábeis no
recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Lauriano
Marco Zancanela, o processo em tela foi encaminhado à
análise da 6ª Controladoria Técnica que, pela Manifestação Contábil de Recurso nº 8/2008 (ﬂs. 174/190 do processo TC nº 4289/2007), concluiu pela manutenção da irregularidade de alguns itens, após a exclusão de outros,
sendo acompanhada pela 8ª Secretaria de Controle Externo.
Nesse caminhar, analisando detidamente os autos, passo à análise apenas das irregularidades que, após a tramitação na forma regimental, à luz do princípio do contraditório que garantiu direito de defesa, restaram na
Instrução Técnica: n.º ITR 112/2008 da 8ª Secretaria de
Controle Externo:
Divergente o controle contábil de bens em almoxarifado
em relação ao controle físico (Inventário Anual dos Bens
em Almoxarifado). Base Legal: artigo 127, inciso XI da Resolução TC 182/02 e artigo 85 da Lei Federal nº 4320/64.
– Divergente, o controle contábil de bens patrimoniais
em relação ao controle físico (Inventário Anual dos Bens
Patrimoniais). Proc. TC. 4289/2007 Maira Rebello Magalhães Guimarães Fls. 197 8ª Controladoria Técnica 8ª
Controladoria Técnica Instrução Técnica n° 115/2008 Ba-

– Divergentes, os valores do Ativo Real Líquido e do Passivo Real na comparação entre o Balanço Patrimonial e
o Balancete Contábil. Base Legal: Artigo 85 da Lei Federal nº 4320/64.
1.9 - Divergência entre o Balanço Patrimonial e o Balancete Contábil nos valores de R$ 6.687.292,45 (Ativo Real
Líquido) e R$ 1.102.010,56 (Passivo Real a Descoberto) infringência ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64;
1.10 - Divergência no Recebimento da Dívida Ativa, no
valor de R$ 2.043,38 - infringência ao artigo 85 da Lei nº
4.320/64;
1.12 - Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balancete Contábil, nos valores de R$
49.671.472,87 (Variação Ativa), R$ 119.960.811,88 (Variação Passiva) e R$ 9.191.081,88 (Resultado Patrimonial) - infringência ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64;
Numa análise detida dos autos em tela, percebe-se que
as irregularidades mantidas, após competente trabalho
executado pela área técnica desta Corte de Contas, eviwww.tce.es.gov.br

denciam que houve descompromisso do gestor em organizar as informações contábeis para que pudessem evidenciar com precisão o acompanhamento da execução
orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais
que demonstrassem com precisão o levantamento dos
balanços gerais, conforme preceitua o art. 85 e seguintes
do TÍTULO IX - Da Contabilidade da Lei 4320/64.
Assim, equivocada é a alegação do defendente de que os
indicativos de irregularidade mantidos após análise do
recurso apresentado são meramente “impropriedades”,
não se tratando, então, de “ilegalidades”.
Em nenhuma das oportunidades de defesa foram apresentados fatos consistentes que viessem a aclarar a conduta adotada pelo contabilista e responsável técnico pelas referidas contas que pudessem dirimir tais irregularidades.
Resta cristalina, portanto, a retidão da análise contida na
Manifestação Técnica da Defesa – MTD 13/2013, exarada pela 4ª Secretaria de Controle Externo (ﬂs. 355/362),
sugerindo a manutenção das irregularidades contidas na
MCR 008/2008 e ratificada tanto pela Instrução Técnica
ITR 1/2014 da 8ª Secretaria de Controle Externo quanto
pelo Parecer da Procuradoria de Justiça de Contas PPJC
6720/2015 do douto Ministério Público de Contas, que
ora integram o presente voto.
III – CONCLUSÃO:
Assim, corroborando com a área técnica e o Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER o Recurso de Reconsideração pois presentes estão os pressupostos de admissibilidade;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL, reformando o Parecer Prévio TC-096/2007 pelo afastamento das irregularidades constantes nos itens 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 e 1.13 e
de que sejam mantidas as irregularidades apuradas nos
itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, no sentido de recomendar ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas
do Sr. Lauriano Marco Zancanela – Prefeito do Municipal
de São Mateus, referente ao exercício de 2005, nos termos do art. 80, III, da Lei Complementar n.º 621/2012
c/c o art. 132, inciso III, do Regimento Interno.
1.3 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.4 ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Frei-

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

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB – RESSALVA QUANTO A INOBSERVÂNCIA DA LRF E LDO QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO, A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE SUFICIENTE DE RECURSOS, O RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ATRASO E AUSÊNCIA
DE MEDIDAS LEGAIS PARA A INSTITUIÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE COMO UNIDADE GESTORA – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor João Bosco Dias, prefeito do município de Vargem Alta no exercício de 2015, em face do
Parecer Prévio TC-114/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos TC-4250/2016, nos seguintes termos:
1. PARECER PRÉVIO:

PARECER PRÉVIO TC- 119/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01463/2018-8, 04250/2016-4, 03788/20155, 02399/2015-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: JOAO BOSCO DIAS
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GOVERNO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA –EXERCÍCIO DE 2015 – CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR O
PARECER PRÉVIO 114/2017 – APROVAÇÃO COM RESSALVAS – AFASTAR O DESCUMPRIMENTO DA IN 34/2015
REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Emitir PARECER PRÉVIO, com fulcro no artigo 76,
“caput”, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das
contas da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sob a
responsabilidade do Sr. João Bosco Dias, relativas ao
exercício de 2015, na forma do art. 132, I, do Regimento
Interno deste Tribunal.
1.2 Expedir as seguintes DETERMINAÇÕES ao atual gestor, que deverão ser objeto de monitoramento:
1.2.1 que proceda a instauração da Tomada de Contas
Especial, com o devido acompanhamento pelo Controle
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Interno do Município, para apuração e quantificação do
dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim
de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre os recolhimentos em atraso da contribuições
previdenciárias, e devido ressarcimento aos cofres públicos, comunicando ao Tribunal de Contas, no prazo de 15
dias, nos termos do art. 5º da IN 32/2014; bem como seja encaminhada a Tomada de Contas Especial, no prazo
de prazo de 90 dias, contado do ato de sua instauração,
nos termos do art. 14 do mesmo ato normativo, instruída com a documentação constante do art. 13 da referida
norma; ressaltando que o descumprimento dos prazos
previstos na IN 32/2014 poderá ensejar em aplicação de
multa prevista no art. 16.

Em substituição
Fui presente:

● Não recolhimento das contribuições previdenciárias
do ente (item III.III)

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA

● Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo
Municipal de Saúde como unidade gestora (item III.IV);

Em substituição ao procurador-geral

IV.II. afasta-se a irregularidade relativa ao item III.V desta Instrução;

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
A admissibilidade recursal foi realizada pela Relatoria por
meio da Decisão Monocrática 00564/2018-8 (ﬂs. 71/74),
através da qual constatou-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento, decidindo pelo CONHECIMENTO do
presente Recurso de Reconsideração.

IV.III. afasta-se a determinação contida no item 1.2.1 do
Parecer Prévio 114/2017, em virtude da ausência de dano ao erário, conforme disposto no item III.III desta Instrução;
IV.IV. mantem-se a recomendação constante no item
1.2.2 do Parecer Prévio 114/2017.

Dar ciência ao interessado

Na Instrução Técnica de Recurso 00236/2018-8 (ﬂs.
76/100), o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas – NRC manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos:

Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o procurador Luís Henrique Anastácio da
Silva manifestou-se no mesmo sentido do NRC.

1.4 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

IV. CONCLUSÃO

2. Unânime.

Com base nos elementos aqui expostos, quanto ao aspecto técnico-contábil, opina-se pelo PROVIMENTO
PARCIAL do presente Recurso de Reconsideração, nos
seguintes termos:

Por ocasião da defesa oral, ocorrida na 33ª sessão ordinária do plenário de 25/09/2018, foram juntadas as Notas Taquigráficas 00168/2018-5 (ﬂs.108/113).

1.2.2 que adote as medidas cabíveis para o cumprimento
do art. 14 da Lei Complementar Federal 141/2012.

3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente), Domingos Augusto Taufner (Relator)
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

IV.I. mantem-se a recomendação ao Legislativo Municipal pela REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de
Vargem Alta, concernente ao exercício de 2015, conforme item 1.1 do Parecer Prévio 114/2017, em virtude da
permanência das seguintes irregularidades:
● Inobservância dos requisitos da LRF e do artigo 25 da
Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto à limitação de
empenho (item III.I)
● Abertura de créditos adicionais sem fonte suficiente
de recursos (item III.II)
www.tce.es.gov.br

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
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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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,
informativo 847):

O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte final do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do prowww.tce.es.gov.br

nunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação definitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão fiscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ficarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer 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
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do
Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança –
ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do
Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos
programas governamentais, demonstram os níveis de
endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo
e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enﬁm,

nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de
Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, 1 cic.
49, IX da CF/88). (g.n.)
Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):
Tratando-se de exame de contas de Governo o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO
e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações,
pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eficácia, eficiência e
efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária. 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 idealizawww.tce.es.gov.br

das 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
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80,
I, II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,
da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial.
II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00011/2017-4
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:

irregularidades, a serem tratados ao longo do relatório.

2 FORMALIZAÇÃO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - Lei 1084/2014,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
para o exercício de 2015, dispôs sobre a elaboração da
lei orçamentária anual, definindo os programas prioritários de governo e estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas fiscais a serem observados na execução orçamentária daquele exercício.

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TCEES nº 34/2015, recebida e homologada no sistema Cidades-Web em 10/06/2016, 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.
Tendo em vista o art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES,
o prazo de até 24 meses para emissão de Parecer Prévio
começa a contar do completo recebimento da documentação, ou seja, a partir de 10/06/2016.
Desta forma o prazo para emissão do Parecer Prévio sobre a prestação de contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 10/06/2018.
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os principais demonstrativos contábeis
encaminhados foram assinados eletronicamente pelo
prefeito municipal e pelo contabilista responsável.
3 consistência ELETRÔNICA DOS dados
A análise de consistência dos dados encaminhados pelo Prefeito e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração
das Variações Patrimoniais foi realizada pelo sistema Cidades-Web (análise de consistência eletrônica), segundo
os pontos de controle pré-definidos.
Conforme resultado contido em relatório gerado pelo
sistema Cidades-Web, foram constatados indicativos de
www.tce.es.gov.br

4 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA do município
– Lei 1093/2014 – estimou a receita e fixou a despesa para o exercício de 2015 em R$ 55.900.342,34 (cinquenta
e cinco milhões, novecentos mil, trezentos e quarenta e
dois reais e trinta e quatro centavos) admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares, conforme artigo
4º, inciso I, limitados a 50% (cinquenta por cento) do orçamento da despesa, o que equivale a R$ 27.950.171,17
(vinte e sete milhões, novecentos e cinquenta mil, cento
e setenta e um reais e dezessete centavos).
5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que no decorrer da execução orçamentária
de 2015, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme demonstrado na tabela a seguir:
(FIGURA)
Em análise à dotação inicial e às movimentações de créditos orçamentários constata-se que houve elevação na
autorização das despesas de R$ 7.236.105,24, conforme
segue:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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(FIGURA)

lece o parágrafo 1º do art. 4º:

As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as
seguintes:

§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

(FIGURA)
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 27.950.171,17,
e que, com base nas fontes acima discriminadas, verifica-se a abertura de créditos no montante de R$
24.932.593,07, constata-se que a limitação foi observada.
5.2 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 são as não financeiras, 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).

Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento
das metas estabelecidas na LDO:
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 resultados primário e nominal é feito por meio do Relatório resumido
da Execução Orçamentária, na forma estabelecida pela
Lei Complementar 101/00. 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:

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.

(FIGURA)

A Lei Complementar 101/00 estabelece regras em relação às metas de resultados primário e nominal. Estabe-

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre de 2015: Não atingimento da meta bi-

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

www.tce.es.gov.br

mestral de arrecadação e de Resultado Nominal. Proc.
TC 6708/15.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 2º bimestre de 2015: Não atingimento da meta bimestral de arrecadação e dos Resultados Primário e Nominal. Proc. TC 6811/15.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 3º bimestre de 2015: Não atingimento da meta bimestral de arrecadação e dos Resultados Primário e Nominal. Proc. TC 9955/15.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 4º bimestre de 2015: Não atingimento da meta bimestral de arrecadação e de Resultado Nominal. Proc.
TC 12970/15.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 5º bimestre de 2015: Não atingimento da meta de
Resultado Primário. Proc. TC 216/16.
Observa-se da tabela 4 que o município não atingiu as
metas fiscais e de Resultados Primário e Nominal, estabelecidas na LDO.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
5.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto à limitação de empenho
Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e 9 da LDO.
Observou-se que o município de Vargem Alta, em 2015,
não atingiu as metas estabelecidas na LDO para Resultados Primário e Nominal (tabela 04).
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) determina que a possibilidade de não realização das metas de resultado primário e nominal estabeSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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lecidas na LDO requer do responsável a promoção, por
ato próprio e nos montantes necessários, da limitação
de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO),
conforme transcrição:
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.
Por seu turno a LDO do município contém a previsão em
seu art. 9 de 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 Quando na apuração bimestral das receitas municipais, (excluídas as provenientes dos convênios e as
operações de crédito) for constatado que aquelas não
atingiram o valor correspondente, a pelo menos 90%
(noventa por cento) da receita prevista para aquele período, o Prefeito poderá promover, por ato próprio, o contingenciamento das despesas, de forma proporcional ao
montante destinado a cada Programa da Administração.
Tendo em vista que o município recebeu pareceres de
alerta deste TCEES pelo não cumprimento das metas e
possui em sua LDO requisitos a serem observados diante
de tal hipótese, propõe-se, nos termos do art. 9º da LRF
e 9 da LDO, a citação do 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.
5.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EXECUTADAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que
houve uma previsão original de R$ 55.900.342,34, e uma
arrecadação de R$ 54.981.336,96, equivalendo a 98,36%
da receita prevista:
(FIGURA)
A receita orçamentária consolidada prevista e realizada,
segundo a classificação por categoria econômica é a que
segue:
(FIGURA)
A execução orçamentária consolidada das despesas,
composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social do município sob
análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$ 56.303.005,42, cujo resultado representa 89,18% em relação às despesas autorizadas, conforme evidencia-se na tabela a seguir:

5.3.1 Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suﬁciente de recursos
Base legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal
4.320/1964.
De acordo com os balanços e demonstrativos constantes
nos autos, observa-se que fora arrecadado no exercício
somente 98,36% da receita prevista, conforme demonstrado na tabela 05 deste relatório.
Não obstante, ainda assim, foram abertos créditos adicionais no montante de R$ 3.104.564,29 (três milhões,
cento e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), tendo como fonte de recurso o excesso de arrecadação, que, conforme verificado,
não aconteceu.
Pelo exposto, opina-se no sentido de citar o gestor responsável para apresentar as justificativas que julgar necessárias.
6 EXECUÇÃO FINANCEIRA

(FIGURA)

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 resultado da execução orçamentária evidencia um
déficit orçamentário de R$ 1.321.668,46, conforme demonstrado a seguir:

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro que integra a prestação de contas anual
consolidada do município, relativa ao exercício de 2015:

(FIGURA)

(FIGURA)

É importante ressaltar que, o déficit orçamentário apurado no exercício é absorvido pelo superávit financeiro
apurado no exercício anterior (R$19.109.572,25).

Destaca-se que o saldo contábil das disponibilidades,
constantes nos Termos de Verificação são os que seguem:

(FIGURA)
A despesa orçamentária consolidada orçada, atualizada,
empenhada, liquidada e paga, segundo a classificação
por categoria econômica é a que segue:
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(FIGURA)

tas sob análise:

DENCIÁRIAS DO ENTE

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

(FIGURA)

Base normativa: art. 195 da Constituição da República

6.1 DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS DE TRANSFERÊNCIAS
RECEBIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS NO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.

Da análise do balancete da execução orçamentária da
despesa (BALEXO) verificou-se que a contribuição previdenciária não tem sido recolhida regularmente, causando o endividamento do município com o Instituto de
Previdência Municipal.

Base legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis aprovadas pela Resolução CFC nº 1.133/08 e artigo 50, inciso
III da LC 101/2000 (LRF)
Observa-se que o Balanço Financeiro Consolidado encaminhado - BALFIN, apresenta uma diferença de R$
261.332,35 entre o total de transferências financeiras
recebidas (R$ 2.555.003,76) e o total das transferências
concedida (R$ 2.816.336,11), quando estas deveriam ser
iguais. Dessa forma, a presente análise aponta para indícios de descumprimento ao artigo 50 inciso III da LRF
quanto a consolidação das contas públicas, carecendo
de esclarecimentos.

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.
Apresenta-se na tabela a seguir a situação patrimonial
consolidada do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação
de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das
contas patrimoniais no encerramento do exercício de
2015:
(FIGURA)

Em relação à parte patronal, foi verificado saldo em restos a pagar nas funções da Administração, Ação Social,
Saúde e Educação em percentuais relevantes, a saber:
(FIGURA)
Portanto, os valores demonstrados nos quadros acima,
como devidos, são relevantes e passíveis de incidência
de juros e multas.
Tendo em vista tratar-se de matéria constitucional, bem
como o fato de que reﬂete no endividamento do município, propõe-se a citação do responsável para apresentar
justificativas, trazendo aos autos as medidas saneadoras
acompanhadas de documentação comprobatória.

Neste sentido, sugere-se citar o responsável.

A movimentação dos restos a pagar, processados e não
processados, conforme evidenciado na Demonstração
da Dívida Flutuante foi a seguinte:

7 EXECUÇÃO PATRIMONIAL

(FIGURA)

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.

Demonstra-se no quadro a seguir, o resultado financeiro
apurado no Balanço Patrimonial do exercício sob análise,
por destinação de recursos:

7.2 AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A INSTITUIÇÃO
DO FUNDO M. DE SAÚDE COMO UNIDADE GESTORA

(FIGURA)

Observou-se dos demonstrativos consolidados do município, encaminhados nesta prestação de contas, bem como dos dados encaminhados por meio das prestações
de contas bimestrais, junto ao sistema CidadesWeb, que
o município não possui fundo municipal de saúde instituído, o que contraria disposições da Lei Complementar
Federal 141/12.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP consolidada, que integra a prestação de contas sob análise,
evidencia um resultado patrimonial positivo (superávit
patrimonial) no montante de R$ 2.967.001,99.
Na tabela a seguir, evidencia-se sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício referência da prestação de con-

O superávit financeiro apurado, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro poderá ser utilizado no exercício seguinte para
abertura de créditos adicionais, desde que observadas
as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei 4.320/1964.
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
7.1 NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIwww.tce.es.gov.br

Base Legal: art. 14 da Lei Complementar Federal 141/12.

Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido
em funcionamento pela administração direta da União,
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde.
Desta forma, sugere-se a citação do responsável para
justificar-se.
8 GESTÃO FISCAL
8.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000) ao
estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, que
por sua vez, segundo definição da Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes

do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2015,
que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório totalizou R$ 48.908.862,56.
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, que as despesas
com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram
56,50% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
(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 58,95% 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
despesas consolidadas, anterior não foram cumpridos o
limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE:
8.1.1. Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal – Poder Executivo.
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo
22 da LC 101/2000
www.tce.es.gov.br

Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em despesa de pessoal e encargos sociais o montante de R$
27.635.336,96, resultando, numa aplicação de 56,50%
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício (R$ 48.908.862,56).
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo descumpriu
o limite legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III,
alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00, excedendo-o
em R$ 1.224.551,18, que equivale a 2,5% de excedente.
Foi emitido parecer de alerta ao responsável no 1º quadrimestre de 2015 (Processo TC 10055/2015).
Assim, consultaram-se os dados declaratórios encaminhados via sistema LRFWEB, no período de 2014 a 2016,
e verificaram-se os seguintes resultados:
(FIGURA)
Da análise da tabela acima, constata-se que o limite da
despesa com pessoal do Poder Executivo extrapolou o limite legal, de 54%, no segundo semestre de 2015.
Nesse sentido, assim determina a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 23, abaixo transcrito:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição.
Além disso, o artigo 66 assim estabelece:
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a
1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
Logo, considerando o crescimento negativo do PIB nacional no exercício de 2015, verifica-se que o Município
deve reduzir o percentual excedente nos quatro quadrimestres seguintes, ou seja, até o final do 1º quadrimestre do exercício de 2017. Entretanto, em consulta a tabela acima, observa-se que já no 1º quadrimestre de 2016
a despesa com pessoal foi reconduzida em percentual
abaixo do limite legal.
Pelo exposto, opina-se no sentido de não citar o gestor
responsável.
8.2 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 receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa e
demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52
da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001,
disciplinado 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 (arquivo RGFDCL) do município de Vargem Alta, ao final do exercício de 2015, a dívida consolidada líquida do município não impactou a receita corrente líquida, conforme demonstramos 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.

Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos
financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro.
A Constituição 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:

8.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS

16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um
exercício financeiro;

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.

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 relativa a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.
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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,
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.
Com base nas demonstrações contábeis e no Relatório
de Gestão encaminhados pelo jurisdicionado à Corte
de Contas, observa-se que não houve a contratação de
operações de crédito nem a concessão de garantias ou
contra garantia de valores no exercício de 2015.
8.4 RENÚNCIA DE RECEITA

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos,
o da estimativa e compensação da renúncia de receita e
o da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
Avaliou-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e o Relatório de Gestão do município de
Vargem Alta, aprovadas para o exercício de 2015, e conswww.tce.es.gov.br

tata-se não ter sido prevista ou estabelecida renúncia
de receita.
9 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
9.1 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 de 2015, aplicou 26,51% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, planilha
de apuração, Apêndice E deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
(FIGURA)
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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que integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 66,46% das receitas provenientes do FUNDEB,
conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice D, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:

pesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital
e municipal; e

(FIGURA)

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.

Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
9.2 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 des-

As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.

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.

9.3 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 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;
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;

Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
de 2015, aplicou 18,34% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em
ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice F deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:

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

(FIGURA)

A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de clas-

Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
www.tce.es.gov.br

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

rais 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.
Verificou-se que o arquivo encaminhado é uma ata de
reunião, entretanto o arquivo apresenta-se com difícil
visualização, o que impossibilita a sua análise. Foi feito
pedido de retificação via sistema e, entretanto, os documentos encaminhados não estão de acordo com a IN
TCEES 34/2015 e, desta forma, propomos a citação do
responsável para justificar-se.
9.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE

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

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).

acompanhar e controlar a execução dos recursos fede-

Estabeleceu ainda, a LC 141, que o gestor do SUS em ca-

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

www.tce.es.gov.br

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 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, ao dispor sobre o rol
de documentos que os Chefes do Poder Executivo Municipais devem encaminhar ao Tribunal de Contas a título de prestação de contas anual, disciplinou a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados
em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal nº 141/2012.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Saúde,
que integra a prestação de contas anual do município de
Vargem Alta, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2015 (arquivo PCFSAU), e constatou-se que os conselheiros se reuniram no dia 11/06/2016,
e após análise e conferência na documentação comproSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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batória das receitas e despesas realizadas com recursos
da saúde, emitiram a Resolução 21/2016 na qual decidiram pela aprovação com ressalva das contas, do exercício de 2015.
10 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, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado, sobre os municípios.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas sob análise, apurou-se os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo (planilha detalhada Apêndice D deste relatório),
no decorrer do exercício de 2015, conforme demonstrou-se sinteticamente na tabela a seguir:
(FIGURA)
Da análise do quadro acima, conclui-se que houve cumprimento ao limite imposto pela Constituição Federal.
11 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:
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 Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013,
o TCEES 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 IN TCEES 34/2015 previsão para encaminhamento, pelo Prefeito, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
www.tce.es.gov.br

ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central 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.
Em consulta ao sitio eletrônico da Câmara Municipal, em
relação ao município de Vargem Alta, constata-se que o
sistema de controle interno foi regulamentado pelas leis
2226/2011 e 2310/2013.
O responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo é a Sra. Evalnete Medeiros Cereza, CPF nº
118.690.567-27.
A documentação prevista na IN TCEES 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação,
sendo que o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno não apontou irregularidades no exercício de
2015, apenas afirmou que, devido a impossibilidade
na execução de auditorias, bem como pelo fato da documentação ter sido apresentada no último dia do prazo, ficou impossibilitada uma análise mais detalhada dos
mesmos.
Por fim, assim declara:
Isto posto, esta Controladoria Geral emite opinião de
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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que as peças que integram a Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2015 mostram-se formalmente ADEQUADAS COM RESSALVAS ao texto das normas
legais que a regulamentam, tendo em vista as constatações detectadas e apontadas no Capítulo 4 deste Relatório e, pelas razões acima explicitadas ante a ausência de tempo hábil, bem como por ter ultrapassado o limite de gasto com pessoal, observando-se tão somente
o cumprimento da legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, bem como os documentos analisando até o presente momento.
12 MONITORAMENTO
Não foram encontrados itens passíveis de monitoramento para este exercício, conforme consulta ao sistema de
monitoramento do TCEES.
13 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual ora analisada reﬂetiu a atuação do prefeito municipal responsável pelo governo no
exercício de 2015, 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
297/16, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
34/2015.
Como resultado, apresenta-se a seguir os achados que
resultam na opinião pela citação do responsável, com
base no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:
(FIGURA)

II.3 DO PARECER PRÉVIO 114/2017

guintes.

Insta registrar que todas as irregularidades apontadas
no Relatório Técnico foram mantidas na primeira decisão
(Parecer Prévio 114/2017).

Alega ainda que dos empenhos realizados, a maior parte é referente a pagamento de pessoal e encargos, o que
torna impossível a limitação quanto a esta natureza de
despesa.

Neste sentido, ante a interposição de Recurso de Reconsideração em face do referido Parecer Prévio, passo a expor as razões que formaram meu convencimento.
II.4 DO MÉRITO RECURSAL
II.4.1. Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto à limitação de empenho (Item 3.1 da ITR
236/2018).
Base Legal: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF) e art. 30 da LDO.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao
não atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o resultado primário
e nominal, que conforme artigo 9º da LRF, requer do responsável a promoção da limitação de empenho e movimentação financeira.
Segundo o recorrente, ao analisar os dados extraídos dos
Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, fica nítido que houve a limitação de empenho, como segue:
Bimestre
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Valor Empenhado
R$ 22.952.370,85
R$ 10.214.407,37
R$ 6.620.931,79
R$ 7.929.834,77
R$ 5.278.360,09
R$ 3.307.099,95

Em seguida, o recorrente alega que no primeiro bimestre o orçamento ficou comprometido, em decorrência
dos contratos realizados para ofertar serviços à população, mas que a limitação foi realizada nos bimestres sewww.tce.es.gov.br

Por fim, arguiu o recorrente que o valor orçado foi de
R$ 55.900.342,34 e que foi executado R$ 56.303.005,42,
entretanto, havia excesso de arrecadação, destacando
que não houve inobservância das determinações impostas na LRF e LDO.
Após análise das justificativas trazidas pelo recorrente, a
área técnica verificou que a diminuição dos valores empenhados se configurou insuficiente para o atingimento
das metas estabelecidas na LDO para resultados primário e nominal, sendo que este Tribunal emitiu pareceres
de alertas, sinalizando ao gestor a necessidade de contenção de gastos.
A área técnica ressalta ainda que não há comprovação
nos autos de que o gestor tenha adotado medidas necessárias e suficientes ao atingimento das metas estabelecidas na LDO. Assim, concluiu pela manutenção do indicativo de irregularidade.
Pois bem.
A CF/88, por meio do art. 165, hierarquizou o processo orçamentário em leis de iniciativa do Poder Executivo que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A lei que instituir o
Plano Plurianual estabelecerá diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da AdSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ministração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Por sua vez, a Lei
Orçamentária Anual compreenderá os orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social e não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos suplementares e a contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação de
receita, nos termos da lei.
José Roberto Afonso observa que o planejamento e o orçamento se integram perfeitamente nas regras constitucionais, dispensando reparos na lógica que une PPA, LDO
e LOA, mas adverte que, infelizmente, a prática mostra
um distanciamento com o idealizado. De acordo com o
autor, a proposta orçamentária anual por vezes adota hipóteses irrealistas para as contas de receita e despesa, o
parlamento via de regra piora as previsões, e o orçamento irreal raramente é vetado pelo Executivo, que prefere atuar contingenciando as despesas, voltando ao velho
controle na boca do caixa. (AFONSO, José R. Orçamento
Público no Brasil: história e premência de reforma. Joaçaba, v. 17, no1, jan./abr. 2016, p. 9-28)
Nesse passo, a LRF elegeu o controle do endividamento público como um dos principais focos de uma gestão
fiscal responsável. Para tanto, determinou o estabelecimento de limite para a Dívida Consolidada dos entes da
Federação descrita em seus artigos 29 e 30.
Para cumprimento do referido mandamento, a Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal, que dispôs sobre os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida –DCL dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

A LRF, porém, foi além da regulamentação de eventuais
limites da dívida líquida, optando por disciplinar a integração entre dívida consolidada, resultado primário, resultado nominal e metas fiscais; ou seja, trata-se de um
mecanismo de planejamento, acompanhamento e controle de todas as etapas relacionadas ao endividamento público.
Em seu art. 4º, § 1º, determina que integrará o projeto
de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os
dois seguintes.
O art. 31 estabelece que se a dívida consolidada de um
ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, esta deverá ser a ele reconduzida até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte
e cinco por cento) no primeiro. O inciso II, do § 1º desse artigo esclarece que, enquanto perdurar o excesso de
dívida, o ente deve obter “resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do
art. 9º”.
Por sua vez, o art. 9º dispõe que 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
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de direwww.tce.es.gov.br

trizes orçamentárias. Segundo Weder de Oliveira (Curso
de Responsabilidade Fiscal: Direito, Orçamento e Finanças Públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 754):
O artigo 9º instituiu procedimento obrigatório de acompanhamento bimestral das previsões e realizações de receitas e despesas, ancorado em objetivo bem definido:
avaliar se a meta de resultado fiscal definida na LDO (resultado primário ou nominal) será alcançada.
Todavia, não há limite fixado na LRF ou legislação correlata quanto às metas. O ente fica encarregado de estabelecer as metas de resultado primário e nominal para
o exercício seguinte, por meio do projeto de LDO (Anexo de Metas Fiscais – AMF) encaminhado ao Poder Legislativo.
A LDO orienta a elaboração da LOA do ano seguinte. Assim, vê-se que a intenção do legislador foi inserir o controle e acompanhamento do endividamento em todo o
ciclo orçamentário, desde seu planejamento, passando
pela execução, disciplinando medidas corretivas em caso de risco de não cumprimento das metas fiscais impostas pela LDO, bem como medidas corretivas e restritivas
no caso da DCL ultrapassar os limites máximos impostos
por Resolução 40 do Senado Federal.
No campo penal, a Lei nº 10.028/2000 em seu art. 5º,
III, §§ 1º e 2º, ordena que deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira constitui infração administrativa, a ser processada e julgada pelo Tribunal de Contas, punida com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe der
causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal. Ainda de acordo com Weder de Oliveira (Curso de Responsabilidade Fiscal: Direito, Orçamento e Finanças Públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p.
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773-774):
A Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, conhecida
como Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal, foi especialmente escrita para ser o braço sancionador da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
[...]
Além disso, instituiu a figura da infração administrativa
contra as finanças públicas, no art. 5º, a ser processada
e julgada pelo tribunal de contas com jurisdição sobre a
autoridade infratora.
Uma dessas infrações, estabelecida no inciso III do artigo, é a de “deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos
e condições estabelecidos em lei”.
É, portanto, obrigatório que as autoridades competentes do Poder Executivo determinem a seus órgãos técnicos que façam, a cada bimestre, avaliações de receitas e
despesas, com o objetivo de verificar se haverá necessidade de promover a limitação de empenho e movimentação financeira como medida necessária ao alcance da
meta fiscal.
E, sendo necessário, caberá ao chefe do Poder Executivo informar aos demais poder e instituições autônomas
o montante que lhes cabe no esforço fiscal, calculado segundo as regras estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
As autoridades máximas de cada Poder e instituição autônoma devem, obrigatoriamente, sob pena de processo
administrativo, baixar os atos administrativos pertinentes para limitar empenhos de dotações. É disso que trata
o art. 5º, inciso III da Lei nº 10.028/2000.
Finalmente, se por um lado, tem-se que a norma tipifi-

cou como infração administrativa contra a lei de finanças
públicas, passível de multa pessoal do gestor, deixar de
expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, por outro, quanto às consequências do descumprimento da meta fiscal fixada na LDO,
não há que se falar em sanção como decorrência de seu
não cumprimento. De acordo com Marcel Pereira (Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal: Orçamento em discussão, n. 37):

falar em sanção como decorrência de seu não cumprimento. Essa é a razão, aliás, pela qual o descumprimento da meta fixada em um exercício não figura entre os
crimes de responsabilidade tipificados na Lei nº 1.079,
de 1950.

Apesar de a limitação de empenho e de movimentação
financeira ser a saída ordinária prescrita pela LRF para
ajustes na execução orçamentário-financeira com vistas ao alcance da meta de resultado primário, nos últimos anos, tem-se adotado a prática de reduzir a meta
fiscal durante o exercício financeiro de sua persecução.
Ao contrário do contingenciamento, que se dá por ato
próprio de cada Poder e do Ministério Público, a alteração de meta fiscal deve ser veiculada mediante projeto
de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Ou seja, a alteração da meta requer a anuência do Poder Legislativo.

No caso concreto, as metas estabelecidas na LDO de
2015 para os resultados primário e nominal, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais, foram R$
282.713,29 para o resultado primário e R$ 153.859,00
negativo para o resultado nominal.

(...)
Nesse particular, é fundamental ressaltar que a definição
de uma meta de resultado primário e a persecução de
seu alcance não são fins em si mesmos. Na verdade, tanto a fase de planejamento das metas fiscais como a de
sua execução têm como objetivo a preservação do equilíbrio fiscal do Estado e a manutenção da dívida pública
em níveis adequados, de acordo com suas diretrizes de
gestão estabelecidas.
(...)
Por ser uma norma programática, a rigor, não há que se
www.tce.es.gov.br

Todavia, o fato de não haver previsão legal de sanção
por descumprimento de meta não signiﬁca que gestor público esteja desobrigado de persegui-la durante
o exercício. (g.n.)

Após a execução orçamentária, ficou demonstrado o não
cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO,
visto que o Resultado Primário e o Resultado Nominal
foram de R$ 3.860.417,72 negativo e R$ 2.835.146,82,
respectivamente.
Em que pese a alegação do defendente quanto a impossibilidade de limitação de despesas com pessoal, tenho
que assiste razão à área técnica de que a alegação da defesa não deve prosperar, isso porque, há previsão na Lei
de Responsabilidade Fiscal, conforme subseção II – Do
Controle da Despesa Total com Pessoal, que prevê as vedações que devem ser atendidas pelo gestor em casos
de necessidade de adequação das despesas com pessoal.
Entretanto, o cerne da questão está na finalidade dos resultados primário e nominal. Como explicitado, os resultados primário e nominal serão utilizados para diminuição do estoque da dívida pública, tendo como principal
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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parâmetro para gestão da dívida a Dívida Consolidada Líquida – DCL, cujos limites foram estabelecidos pela Resolução do Senado Federal 40/2001.
Neste sentido, verifiquei que a Dívida Consolidada Líquida está zerada em 2015, conforme o demonstrativo abaixo:
(FIGURA)
Logo, verifiquei que não havia necessidade de o município ter estabelecido essas metas de resultado primário e
nominal na LDO, visto que o objetivo central dessas metas é a redução do endividamento fiscal líquido, e conforme demonstrado, o município não possui.
A LRF dispõe que os entes da federação precisam estabelecer as metas fiscais em todos os Anexos de Metas. Nesse caso, em que o município não possui DCL, as metas,
no entanto, podem ser zero, ou seja, não vão gerar nem
déficit e nem superávit.
Nesse caso, estabelecer metas de resultado primário e
nominal não favorece o controle da execução orçamentária e financeira. De acordo com as lições de Weber de
Oliveira, “em casos como esses, seria conferida muito
mais inteligibilidade ao controle orçamentário se fosse
fixada uma meta de resultado orçamentário (receitas
arrecadadas menos despesas empenhadas) do que metas de resultado primário ou nominal” e mais:

vante das finanças públicas normalmente é o acúmulo
de obrigações não pagas assumidas perante prestadores
de serviços, fornecedores, executores de obras e servidores, e não dívidas contraídas junto a instituições do
sistema financeiro ou decorrentes de emissão de títulos
públicos.
Assim, diante de despesas de juros e demais encargos
da dívida pública irrelevantes, como nesse caso, por tudo que foi explicado sobre as funções dos resultados primário e nominal, não faz muito sentido estabelecer como meta fiscal qualquer um desses resultados, porque
não haveria o que ser objeto de controle por meio deles.
Diante do exposto, divergindo do entendimento da área
técnica, concluo, portanto, que a infringência ao art. 9º
da LRF pela não limitação do empenho por descumprimento das metas de resultado primário e nominal é incapaz de macular estas contas de governo desta municipalidade, razão pela qual mantenho o indicativo de irregularidade, entretanto, entendo como passível de ressalvas, nos moldes do artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
II.4.2 Abertura de créditos adicionais sem fonte suﬁciente de recursos (Item 3.2 da ITR 236/2018).
Base Legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal
4.320/1964.

Prefeito, vereadores, munícipes, associações entenderiam melhor o controle sobre a execução orçamentária.
Para municípios nos quais o endividamento público não
é o problema orçamentário e econômico central, a ﬁxação de meta de resultado primário ou de resultado nominal não ajuda no controle do Orçamento.

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a
abertura de créditos adicionais suplementares na ordem de R$ 3.104.564,29, tendo como fonte de recurso,
o excesso de arrecadação, todavia, segundo apontamento do corpo técnico deste Tribunal de Contas, não havia
fonte suficiente de recursos para a suplementação.

No âmbito dos pequenos municípios, o problema rele-

Inicialmente, alega o recorrente que o excesso de arwww.tce.es.gov.br

recadação, observando as fontes de recursos foi de R$
3.045.464,00.
Em que pese a diferença de R$ 59.100,29 (R$
3.104.564,29 – 3.045.464,00) entre a abertura de créditos adicionais e o excesso de arrecadação, a defesa arguiu que a suplementação foi realizada de forma equivocada por excesso de arrecadação, mas que deveria ter sido suplementado com base no superávit do exercício anterior de R$ 18.864.238,74.
Por fim, o gestor esclarece que no exercício de 2015 começou o processo de utilização de abertura de créditos
adicionais utilizando o excesso de arrecadação por fonte de recursos, que conforme o artigo 43, § 3º, inciso IV
da Lei 4.320/1964, entende-se como excesso de arrecadação o resultado positivo obtido entre a receita arrecadada e realizada, devendo ser considerado a tendência
do exercício.
Neste sentido, segundo o gestor, diante da instabilidade
econômica do País no exercício de 2015, utilizou-se dessa prerrogativa legal para a suplementação pelo provável excesso de arrecadação, destacando ainda, que a suplementação poderia ter sido realizada nos termos do
artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/1964 – superávit do
exercício anterior.
Ressalta-se que o gestor encaminhou como documentação suporte para análise deste indicativo de irregularidade os seguintes demonstrativos: i) Listagem de Créditos
Adicionais; ii) Resumo da Receita por Fonte de Recurso;
iii) Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Superávit/
Déficit Financeiro, ambos do exercício de 2014.
Após análise da defesa, o subscritor da Instrução Técnica de Recurso 00236/2018 entendeu que os demonstraSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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tivos encaminhados não possibilitaram a comprovação
de que os recursos provenientes dos créditos adicionais
abertos foram utilizados para arcar com as despesas relativas ao objeto das dotações que obtiveram excesso de
arrecadação, tendo em vista que a Listagem de Créditos Adicionais não apresenta a nomenclatura da dotação
utilizada para abertura de crédito adicional e não evidencia qual despesa seria realizada com o recurso correspondente, não sendo possível comprovar se a abertura
de créditos adicionais atendeu o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata da vinculação dos recursos. Assim, a área técnica concluiu por manter o indicativo de irregularidade.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica que a Listagem de Créditos
Adicionais (ﬂs. 37/38) apresentada pela defesa não comprova que foram utilizados os recursos excedentes em
determinada dotação para suplementar despesas cujo
objeto esteja a ela vinculado, haja vista a aludida listagem não mencionar a nomenclatura das dotações suplementadas.
Neste sentido, entendo que não restou comprovado que
havia excesso de arrecadação, observando as fontes de
recursos, de modo a suportar a suplementação realizada.
Quanto à possibilidade da abertura dos referidos créditos adicionais tendo como fonte de recurso o superávit
do exercício anterior, verifiquei no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Processo TC 5.444/2015-8, Prestação de Contas
Anual, exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, que a municipalidade possui R$ 4.653.788,56
de superávit financeiro, já excluídos os recursos vincu-

lados.
Entretanto, verifiquei que já foram abertos créditos adicionais suplementares com base no superávit financeiro
do exercício anterior no valor de R$ 4.131.540,95, não
sendo suficiente o superávit financeiro do exercício anterior de R$ 4.653.788,56 para suportar ainda os créditos
adicionais de R$ 3.104.564,29 suplementados com base
no excesso de arrecadação.
Ressalta-se, porém, que o município possuía um saldo a
ser empenhado na ordem de R$ 6.833.442,16, que poderiam ser utilizados para abertura dos créditos adicionais fonte de recursos anulação de dotação em substituição a fonte de recurso excesso de arrecadação, nos moldes do artigo 43, §1º, inciso III da Lei 4.320/1964, conforme Balancete da Despesa Orçamentária abaixo:
(FIGURA)
Deste modo, ficou demonstrado que inobstante ilegítimos os meios adotados para abertura dos créditos adicionais, tal erro se configurou no caso concreto como
formal, visto que a suplementação poderia ser realizada com base em outra fonte de recurso prevista em lei.
Diante do exposto, concluo pela manutenção do presente indicativo de irregularidade, todavia, destaco que o
presente indicativo por si só não possui potencial ofensivo de macular as contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou falta de natureza formal, sem gravidade e que não representou dano injustificado ao erário,
nos moldes do artigo 80, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
II.4.3 Não recolhimento das contribuições previdenciárias do ente (Item 3.3 da ITR 236/2018).
Base Legal: art. 195 da Constituição da República.
www.tce.es.gov.br

Após análise do Balancete da Execução Orçamentária da
Despesa (BALEXO) a área técnica verificou que a contribuição previdenciária não foi recolhida regularmente,
causando o endividamento do município com o Instituto
de Previdência Municipal.
Inicialmente, importa registrar que o recorrente encaminhou uma Listagem de Arrecadações de Receitas do Instituto de Previdência relativa ao exercício de 2015, às ﬂs.
45/48 dos autos.
Alega o recorrente que conforme os comprovantes, não
há contribuição sem o devido recolhimento e que as medidas saneadoras foram devidamente tomadas, devendo
ser reconhecida a regularidade do procedimento administrativo, uma vez que a Administração corrigiu seu ato.
Com relação a determinação constante no item 1.2.1
do Parecer Prévio 114/2017, para que fosse instaurado
tomada de contas especial, que caracterizaria o ato como ilegal, sendo passível de penalidade administrativa e
condenação ao ressarcimento ao Erário Público, arguiu
o recorrente que não é procedente, visto que a quitação dos débitos previdenciários deveriam ser análise no
processo de gestão de recursos e não nas Contas do Prefeito.
Neste sentido, alega a defesa que as contas de gestão
já foram devidamente analisadas e aprovadas, conforme
Acórdão TC 311/2017, constante nos autos 6874/2016.
O recorrente ressalta, porém, que se a conclusão deste
Tribunal seja novamente pela Tomada de Contas Especial, ratifica-se que não há dano ao erário como vislumbrado pela área técnica, vez que os recolhimentos dos
parcelamentos foram em favor da própria administração
do Município de Vargem Alta.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

30

ATOS DO PLENÁRIO

Desta forma, reforça o recorrente, que os valores passíveis de ressarcimento, alusivo a juros de mora e multa,
não caracterizam como dano ao Erário Público, haja vista que os valores referentes a estas sanções administrativas foram recolhidos em favor da própria Administração
Pública, no caso, a administração indireta do município.
Diante disso, a defesa entende que a receita financeira
do Instituto de Previdência integra o patrimônio do Município de Vargem Alta, tanto é assim, que os valores são
anualmente consolidados pela contabilidade, não caracterizando o pagamento de encargos ao IPREVA como diminuição do patrimônio público local, uma vez que esta
Autarquia pertence à Administração do Município.
A área técnica, por sua vez, entendeu que apesar de não
haver ocorrência de dano, a irregularidade deve permanecer, vez que os valores relativos a juros e multas em
virtude do atraso no pagamento da contribuição previdenciária patronal incorreram em desvio de função, visto
que tais valores deveriam ser destinados à realização de
despesas concernentes às demais funções do ente público, como saúde e educação.
Pois bem.
Quanto a alegação da defesa de que o presente indicativo de irregularidade deveria ser objeto de análise das
contas de gestão do município, entendo que não há prejuízo ou impedimento em analisa-la nestes autos, haja
vista que já foram julgadas as contas de gestão do exercício de 2015 do Município de Vargem Alta (Acórdão
311/2017).
Apesar do recolhimento previdenciário ter se dado em
atraso, ocasionando juros de mora e multa, assiste razão
ao recorrente e à área técnica que não houve ocorrência

de dano ao erário, uma vez que os valores apenas foram
transferidos da Prefeitura ao Instituto de Previdência,
permanecendo na própria Administração do Município.
Neste sentido, diante do recolhimento das contribuições
previdenciárias, conforme Listagem de Arrecadações de
Receitas anexada aos autos, e considerando ainda, a não
ocorrência de dano ao erário, entendo pela manutenção
da irregularidade, entretanto, deixo de considera-la de
natureza grave, tendo em vista que o indicativo de irregularidade por si só não possui o condão de macular as
contas do exercício sob análise.
II.4.4 Ausência de medidas legais para a instituição do
Fundo Municipal de Saúde como unidade gestora (Item
3.4 da ITR 236/2018).
Base Legal: art. 14 da Lei Complementar Federal 141/12.
Após análise dos demonstrativos consolidados do município, foi apontado no Relatório Técnico 00009/2017 que
o município não possui fundo municipal de saúde, contrariando as disposições do artigo 14 da Lei Complementar Federal 141/2012.
Inicialmente o recorrente alega que por meio da Lei Municipal 893 de 03 de dezembro de 2010, foi instituído o
Fundo Municipal de Saúde, o qual possui CNPJ próprio
inscrito sob o nº 146450350001-92, possuindo contas
bancárias próprias e obrigatórias para a gestão dos recursos da saúde.
Com relação a não criação do Fundo de Saúde como unidade gestora, com independência orçamentária, patrimonial e financeira, o recorrente esclarece que o fato
do município de Vargem Alta ser de pequeno porte, com
número de servidores reduzido, a criação de uma nova
estrutura contábil e administrativa contrariará o princíwww.tce.es.gov.br

pio da economicidade e eficácia.
Neste sentido, ressalta o recorrente que a criação da unidade gestora é inviável, vez que irá onerar os custos do
município com toda a descentralização envolvendo parte de recursos humanos e outros.
Informa ainda, que apesar do Fundo Municipal de Saúde não funcionar como unidade gestora, o sistema informatizado gerencia a aplicação dos recursos em saúde de
forma estruturada e apura informações por unidade orçamentária, trazendo a devida transparência.
Segue arguindo que no exercício de 2015, os municípios
capixabas vivenciaram uma severa crise econômica, e a
criação de uma unidade gestora elevaria os gastos administrativos e de pessoal.
Por fim, o recorrente traz como precedente deste Tribunal de Contas, o Parecer Prévio TC-99/2017, constante
nos autos 5780/2016-1 (Prestação de Contas Anual do
Município de Itapemirim – exercício de 2015 – Relatoria: conselheiro Rodrigo Chamoun), cuja conclusão foi
de que esta irregularidade evidenciou, no caso concreto,
um ato de gestão praticado com impropriedade formal,
não sendo considerado de natureza grave.
Por sua vez, a área técnica concluiu por manter a irregularidade, contudo, sugeriu que a mesma não impactasse em desaprovação da prestação de contas do Município de Vargem Alta, relativa ao exercício de 2015, haja
vista que não houve prejuízo na análise das contas, sendo possível aferir o cumprimento do limite constitucional dos gastos com saúde, vez que a execução orçamentária foi registrada contabilmente na Secretaria Municipal de Saúde.
Pois bem.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Diante da similaridade da presente irregularidade com o
precedente de minha relatoria trazido pela defesa, reitero minhas palavras lá exaradas:
Inicialmente cabe destacar que a inscrição do Fundo Municipal de Saúde no CNPJ é de natureza meramente contábil, ou seja, os Fundos Municipais de Saúde não possuem personalidade jurídica própria, nesse sentido não
realizam contratos e tão pouco participam de eventuais
demandas judiciais, uma vez que não respondem por si.
Corriqueiramente para o direito o Fundo Municipal de
Saúde (FMS) é simplesmente unidade orçamentária e
gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n. 141/2012 (que
regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelecer os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e
controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de
governo; revogar dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19
de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e
dá outras providências).
Nesse sentido, o FMS também não tem funcionários, não
celebra contratos de prestação de serviços e nem participa dos polos de eventual relação jurídica processual, devendo, nesses casos, figurar o ente federativo, no caso
o Município - Pessoa Jurídica de Direito Público interno.
Este entendimento se justifica, pois em análise ao regulamento do CNPJ, fica claro que o cadastramento das entidades equiparadas visa tão somente o rastreamento do
recurso. E a Regulamentação das condições de transferências de recursos Financeiros para as contas do fundo

de saúde estão estabelecidas pela PORTARIA Nº 412, DE
15 DE MARÇO DE 2013, (que redefine as orientações para operacionalização das transferências de recursos federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
a serem repassados de forma automática, sob a modalidade fundo a fundo, em conta única e específica para
cada bloco de financiamento de que trata a Portaria nº
204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007).
Nesse diapasão, como o FMS é vinculado a órgão da Administração, deve registrar, em separado, a movimentação contábil dos atos afetos a gestão dos recursos que
lhe são destinados, para posteriormente consolidar as
informações aos registros do órgão. Tais informações
subsidiarão os sistemas de gestão fiscal, acompanhamento da execução orçamentária e prestação de contas
anual de responsabilidade do respectivo chefe de Poder.
Deste modo, a aplicação das receitas orçamentárias vinculadas ao FMS deve estar prevista e autorizada na Lei
Orçamentária Anual (LOA) e inserida na Função 10 —
Saúde, ou em créditos adicionais consignados em favor do órgão ao qual estiver vinculado, nos termos do
art. 72 da Lei n. 4.320, de 1964 (que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal).
Logo, por ser o fundo vinculado ao Poder Executivo, a
competência para ordenar despesas é do prefeito, que
poderá delegá-la mediante decreto. E nos procedimentos licitatórios para contratação de bens e serviços necessários a consecução dos objetivos do fundo, pode-se
utilizar estrutura administrativa própria ou, ainda, a estrutura da Prefeitura (ou da Secretaria Municipal de Saúde).
www.tce.es.gov.br

Quanto às despesas com pessoal em atividade na área
de saúde, devem ser estas financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos, computando-se no cálculo do percentual constitucional mínimo de 15% de recursos públicos a serem aplicados em
ações e serviços de saúde.
Neste contexto, todavia, em que pese o defendente não
ter suficientemente se justificado quanto à decisão de
manter a estrutura contábil e administrativa do Fundo
de Saúde na unidade gestora da Prefeitura, bem como
comprovado a alegada “oneração de custos”, fato inconteste é que não houve prejuízos materiais na gestão dos
recursos da saúde, com cumprimento do limite constitucional por parte daquele município, o que comprova
que os recursos da saúde, embora não existente o Fundo Municipal de Saúde da forma legalmente exigida, são
mantidos em separado dos recursos próprios da prefeitura, não afetando a transparência e controle exigidos
aos recursos vinculados.
Deste modo, a irregularidade em questão evidencia um
ato de gestão praticado com impropriedade formal. Deixo de considerá-la, contudo, de natureza grave, suficiente a macular as contas em comento, nos moldes do artigo 80, inciso II da Lei Complementar 621/2012.
Todavia, tendo em vista que a constituição em unidade
orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações
e serviços públicos de saúde trata de uma determinação legal, conforme dispõe a Lei Complementar Federal
141/2012, mantenho a determinação constante no item
1.2.2 do Parecer Prévio 114/2017, para que o atual gestor adote as medidas cabíveis para o cumprimento do artigo 14 da Lei Complementar Federal 141/2012.
II.4.5 Avaliação do parecer emitido pelo conselho de
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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acompanhamento e controle social do FUNDEB (Item
3.5 da ITR 236/2018).
Base Legal: Lei 11.494/2007
Foi apontado no Relatório Técnico 00009/2017 que o arquivo encaminhado se refere a uma ata de reunião que
apresentou difícil visualização, impossibilitando a análise. Assim, foi feito pedido de retificação via sistema, todavia, os documentos encaminhados não estavam de
acordo com a IN TCEES 34/2015.
O recorrente informou que houve um equívoco no envio
do arquivo, vez que as contas de gestão dos recursos do
FUNDEB foram devidamente aprovadas pelo conselho,
anexando aos autos cópia do livro de ata aprovando as
contas e do Parecer de Prestação de Contas do FUNDEB.
Por sua vez, a área técnica sugeriu o afastamento do indicativo de irregularidade, ante o encaminhamento do
parecer da prestação de contas concernente à aplicação
dos recursos provenientes do FUNDEB.
Pois bem.
Tendo em vista que a municipalidade encaminhou o Parecer de Prestação de Contas do FUNDEB emitido pelo Conselho Municipal, acompanho a área técnica para
que o indicativo de irregularidade disposto no item 3.5
da Instrução Técnica de Recurso 236/2018 seja afastado.
II.5 Descumprimento dos Limites Legal e Prudencial das
Despesas com Pessoal do Poder Executivo e do Limite Prudencial das Despesas com Pessoal Consolidadas
(item 8.1 do RT 00009/2017).
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.
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, alterawww.tce.es.gov.br

ção de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa, provimento de cargo público, e contratação de
hora extra.
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
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.
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.
No caso concreto constatei, com base na documentação
que integra a prestação de contas de 2015, que as desSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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pesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 56,50% 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
58,95% em relação à receita corrente líquida, extrapolando o limite prudencial de 57%.

muito pelo contrário, já eram abordados pela filosofia na
antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a justiça, definiu que
o justo é uma espécie de termo proporcional:

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.

Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto
é o que viola a proporção. Desse modo, um dos termos
torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno,
como realmente acontece na prática; porque o homem
que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]

Neste sentido, restou constatado que no 1º quadrimestre de 2016 o município se encontrava no limite prudencial, conforme tabela abaixo:

(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1991, p. 103)

(FIGURA)

O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos
cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:

Em consulta ao sistema CidadES, verifiquei que ao final
do exercício de 2016, o Poder Executivo de Vargem Alta
atingiu 45,59% da RCL, abaixo do limite de alerta.
Registra-se ainda, que no 2º semestre de 2017 o Poder
Executivo atingiu 49,51% da RCL, acima do limite de alerta (48,6%). Destarte, por meio da Decisão 00689/2018-1,
este Tribunal de Contas recomendou ao prefeito que observasse as vedações sobre despesas com pessoal previstas no artigo 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Pelo exposto, deixo de determinar as medidas previstas
na Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que o percentual de despesas com pessoal já foi reconduzido para
abaixo do limite legal e prudencial.
III DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PARECER PRÉVIO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVA
Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos,

O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete
busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualificativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso.
Todos esses termos são apropriados, pois computam
ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o que interessa.
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 691.)
www.tce.es.gov.br

A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de
1988, consagrou princípios explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV
da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também cuidou de direcionar a
atuação dos órgãos da Administração pública segundo
os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira
expressa:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]:
Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, quando afirma
que “um princípio ou postulado intimamente conectado
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ao devido processo legal substancial é o da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e dos administrativos,
que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são princípios complementares e indissociáveis. E mais:
A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do
devido processo legal na ordem constitucional, eis que,
com efeito, ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).
[...]
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do
modo mais amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não
é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos
públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar
com a Administração Pública, ou dela receber benefícios
fiscais ou creditícios, subvenções por determinado período, atinge sua liberdade de contratar e de participar da
vida negocial (g.n.).
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive
quando sua atuação se der no âmbito administrativo
processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:

XIII - interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do fim público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. [g.n.]

I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e ﬁns, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;

Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, merecendo, então, a mesma
intensidade a privação de bens, na medida em que um
processo administrativo que visa aplicar multa ou impor
ressarcimento pode atingir os bens do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodificam outra questão relevante para os direitos
e garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não
estabelecer seguro critério e devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, que é a básica garantia individual expressamente
assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal. Por isso:

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado
Administração) verificar a natureza da conduta praticada
e o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que
informam a atuação daqueles que se relacionam com a
Administração Pública ou que manejam recursos públicos.

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;

(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28,
novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

www.tce.es.gov.br
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de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa define o princípio da proporcionalidade da seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa ordem
da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública não poderia utilizar um canhão para abater
um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns
parâmetros para que, no caso concreto, fosse possível
avaliar a eventual desproporcionalidade de certos atos
administrativos.

Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir o fim, contudo, ainda assim, desproporcionais
em relação ao custo-benefício.”

elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Belo
Horizonte: v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).

A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para atingir o fim.

A regra constitucional é cristalina ao determinar que não
há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes haver
a opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas
por meio da emissão do parecer prévio.

Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui-se que a
adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na apreciação dos pareceres prévios emitidos
pelos tribunais de contas sobre as contas que os prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por decorrência da ordem constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito.

Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins colimados pela lei ou ato administrativo.

O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que a
fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal,
na forma da lei e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver.

Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto a
necessidade dos fins, porém e sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder Público.
Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em
favor daquela que afetar o menos possível os interesses
e as liberdades em jogo.

O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para
a aprovação de emendas à Constituição, concedendo um

Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três subprincípios de cuja conﬂuência depende
a aprovação no teste da proporcionalidade:

www.tce.es.gov.br

O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o
cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis
de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e despesas
com pessoal.
Na apreciação das contas de governo, como se percebe, temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito das finanças públicas são avaliados pelos tribunais
de contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua
“aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.
As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na
esfera jurídica de quem as prestou, podendo servir de
base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque
de assuntos ligados à administração pública municipal
é avaliado na emissão dos pareceres prévios das contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado)
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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estabelece que na fiscalização e no julgamento de contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a
eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia
de receitas.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II,
a emissão do parecer prévio pela aprovação das contas
com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual
não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal
de Contas.
A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso concreto, pois somente uma análise ponderada do conjunto das informações acima analisadas, permitirá que este
Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa.
Sendo assim, da análise detida dos autos, pude verificar:
(i) a confirmação de inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii) que o caráter formal das
irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que o recolhimento da contribuição previdenciária em atraso não foi suficiente para macular as contas do exercício, haja vista a não ocorrência de dano ao erário (iv) que a ênfase dada a gestão
ﬁscal merece destaque e por isso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados nessa apreciação.
Em se tratando de contas de governo, a análise desta
Corte deve estar voltada para a conduta do Chefe do Executivo na condução da gestão fiscal do Ente, vista de maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição de

José de Ribamar Caldas Furtado:

p. 201 e 203).

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.

O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de
qualquer consequência jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente violada,
limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração, sendo este apenas o primeiro passo, exigindo-se do
órgão judicante, ir além:

(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
p. 609).
Nesse contexto, mesmo que tenham sido identificadas
falhas de natureza essencialmente formais, cumpre observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do subprincípio da insignificância, de maior utilização no ramo do Direito Penal, mas também aplicável a outras esferas jurídicas, notadamente na defesa de direitos fundamentais da pessoa humana.
Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do
caso concreto quando é dever do aplicador do Direito
ponderar as circunstâncias em torno do fato, a natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades que circundam a realidade sob exame, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício
do processo punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo Sancionador (op. cit.
www.tce.es.gov.br

Lembre-se que a tipificação formal é apenas um primeiro passo no enquadramento da conduta do agente, fruto, via de regra, de uma leitura preliminar do texto legal,
na perspectiva de incidência da norma. Necessário, ainda, verificar a adequação material de sua conduta à norma proibitiva, o que pressupõe valorações mais profundas, exame de particularidades comportamentais, circunstâncias concretas, causas e motivações específicas
e relevantes do agir humano, fatores sociais complexos
e inﬂuentes no resultado, enfim, um conjunto interminável de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie de estágio preliminar no raciocínio jurídico da decisão, não o estágio definitivo.
[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta fatores
complexos e múltiplos que podem aparecer nos casos
concretos. Descreve-se a conduta proibida com suporte em um juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, levando em conta padrões de conduta
abstratos. Sem embargo, a ocorrência efetiva da conduta no mundo real torna imperioso o exame das particularidades do caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma real conduta que não ofenda, de fato, o bem
juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição de sanção ou de consequências jurídicas prejudiciais
ao gestor depende da observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como independe
da identificação da tipicidade formal, devendo superá-la, pois a reação deve se dar em face da ofensa ao bem
jurídico tutelado, no caso a gestão ﬁscal, orçamentária
e ﬁnanceira, ultrapassando o exame da forma por si só.
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis
abstratas, interpretando-as em conformidade com a ordem constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainda que implique um mergulho em universo bastante indeterminado de conceitos e até de valores, não pode
traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]
IV
QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao final de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por significativas transformações, que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina fiscal, tendo como marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no
4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das
práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às
normas internacionais de contabilidade; e (iv) a edição
da Lei da Transparência.

No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação
das contas prestadas anualmente pelos chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir da LRF que ele
ganhou contornos operacionais para garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão fiscal, cujas disposições criam obrigações por meio de instrumentos como
o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório
de Gestão Fiscal constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras importantes iniciativas foram
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal das contas públicas, instituiu condições e limites para despesas
obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal, despesas com seguridade social, dívida pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(FIGURA)
Os dados acima demonstram que o município obteve superávit financeiro para abertura de créditos adicionais
orçamentários no exercício subsequente no valor de R$
18.161.554,85, já excluídos os recursos vinculados.
Quanto ao resultado negativo na execução orçamentáwww.tce.es.gov.br

ria, as despesas empenhadas suplantaram as receitas arrecadas no exercício de 2015, apresentando um déficit
orçamentário de R$ 1.321.668,46, todavia, o déficit foi
absolvido pelo superávit financeiro do exercício anterior.
No que se refere ao descumprimento do limite legal com
Despesa com Pessoal – Poder Executivo, cumpre destacar que o artigo 66 da LRF duplica o prazo de retorno
ao limite no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou
estadual. O marco inicial de descumprimento data de
31/12/2015 e, considerando o crescimento negativo do
PIB em 2015, o prazo de recondução ao limite legal encerrou-se em 30/04/2017.
Analisando os dados encaminhados pela LRFWEB, verifiquei que já no 1º quadrimestre de 2016 a despesa com
pessoal foi reconduzida em percentual abaixo do limite
legal.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu todos
os limites constitucionais e legais, pois não ultrapassou o
limite de despesa com pessoal executivo e consolidado,
não realizou operações de crédito e antecipação de receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo com
ensino, Fundeb, saúde e repassou o duodécimo ao legislativo dentro do limite permitido.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Vargem Alta, sob a responsabilidade do senhor João Bosco Dias, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2015, atendeu em sua plenitude
os aspectos legais e os pilares da LRF.
V

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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TO para que este Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração para afastar as seguintes irregularidades:
1.2.1 Avaliação do parecer emitido pelo conselho de
acompanhamento e controle social do FUNDEB (Item 3.5
da ITR 236/2018).
1.3 MANTER as seguintes irregularidades, sem condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
1.3.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (Item 3.1 da ITR 236/2018);
1.3.2 Abertura de créditos adicionais sem fonte suficiente de recursos (Item 3.2 da ITR 236/2018).
1.3.3 Não recolhimento das contribuições previdenciárias do ente (Item 3.3 da ITR 236/2018).
1.3.4 Ausência de medidas legais para a instituição do
Fundo Municipal de Saúde como unidade gestora (Item
3.4 da ITR 236/2018).
1.4 REFORMAR o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das

contas da Prefeitura de Vargem Alta, no exercício de
2015, sob responsabilidade do senhor João Bosco Dias,
na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
1.5 Manter a DETERMINAÇÃO constante no item 1.2.2
do Parecer Prévio 114/2017, para que o atual gestor
adote as medidas cabíveis de modo a cumprir o artigo
14 da Lei Complementar Federal 141/2012.
1.6 RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF.
1.7 Dar CIÊNCIA ao recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal.

Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRGIO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 29/01/2019
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

1.8 ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, que acompanhou área técnica e MPEC, pelo
provimento parcial ao recurso, com emissão de Parecer
Prévio pela rejeição das contas.

PARECER PRÉVIO TC-122/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05199/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

4. Especificação do quórum:

Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – EXERCÍCIO DE 2016 –
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – ARQUIVAR.

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

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual de
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Prefeito do Município de Vitória, referente ao exercício
financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Luciano Santos Rezende.
O Relatório Técnico nº 1095/2017-3, peça 51, seguido da
Instrução Técnica Inicial 01571/2017-1, peça 52, elaborados pela SecexContas, apresentaram achados, aos itens:
4.1.1 Incompatibilidade no Demonstrativo de Créditos
Adicionais indica abertura de créditos sem autorização
legislativa.
5.1 Divergência entre o saldo do termo de verificação
das disponibilidades de caixa consolidado e a soma das
disponibilidades de caixa das unidades gestoras do município.
6.1 Incompatibilidade entre o DEMRAP e DEMDFL com relação à movimentação e ao saldo de restos a pagar
6.2 Anexo 5 do RGF (RGFDCX) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial
7.5 Aumento indevido de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de seu mandato
13.1.1 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Em decorrência das inconsistências o responsável foi citado, conforme Decisão Monocrática 01999/2017-6
(peça 54) e Termo de Citação 02404/2017-9 (peça 55),
para no prazo legal de 30 dias trazer aos autos esclarecimentos para os devidos apontamentos.
Com vistas as sanar as pendências, em 24/06/2018 o responsável trouxe aos autos Defesa/justificativa, peça 58,

bem como Peça Complementar 07939/2018-3 (peça 59).

II – FUNDAMENTAÇÃO

A Instrução Técnica Conclusiva 02309/2018-7, peça 62,
elaborada pela SecexContas que satisfeita com as justificativas apresentadas, após análise minuciosa, sugeriu
a emissão de PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Vitória, recomendando-se a APROVAÇÃO DAS
CONTAS do Senhor LUCIANO SANTOS REZENDE, Prefeito
Municipal durante o exercício de 2016.

Considerando que a análise contábil da presente Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, da
Prefeitura Municipal de Vitória, sob a responsabilidade
do Sr. Senhor Luciano Santos Rezende, frente a Instrução Técnica Conclusiva 02309/2018-7, peça 62, elaborada pela SecexContas, concluiu pela APROVAÇÃO das referidas contas;

O despacho 29868/2018-2, peça 64, nos termos regimentais encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas que se manifestou através do parecer 02672/2018-9
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, peça 66,
que corroborou com a área técnica, por ocasião dos termos contidos na ITC 02309/2018-3, da seguinte forma:

Considerando também que o Ministério Público Especial
de Contas, através de Parecer do Ministério Público de
Contas 02672/2018-9, subscrito pelo digno Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, peça 66, acompanhou
integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião na ITC 02309/2018-7, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico,
tornando-os parte integrante do presente voto.

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Vitória, 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 Vitória, recomendando-se a APROVAÇÃODAS CONTAS do Senhor LUCIANO
SANTOS REZENDE, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, conforme dispõem o inciso I, art.132, do
Regimento Interno e o inciso I, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
Registre-se, por oportuno, que o gestor requereu o direito à sustentação oral quando do julgamento das suas contas.
Após, vieram-me os autos para análise.
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
1. PARECER PRÉVIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Vitória a APROVAÇÃO da Prestação de
Contas Anual do Senhor Luciano Santos Rezende, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, na forma do
art. 80, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

ACÓRDÃOS

2. Unânime.

sidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião

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.

Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,

ACÓRDÃO TC-1429/2018 – PLENÁRIO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel

Processo: 04383/2018-8

Nader Borges.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Frei-

UG: PMJM – Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

tas.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (pre-

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

Responsável: SÉRGIO FARIAS FONSECA
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
029/2018-2 – SEGUNDA CÂMARA – MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA
DE LEI – NATUREZA JURÍDICA DE MULTA – DAR PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reexame interposto pelo senhor
Sérgio Farias Fonseca, em face do Acórdão TC 029/2018
– Segunda Câmara, proferido no bojo do processo TC
5555/2017-5, por meio do qual fora condenado ao pagamento de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), pela rejeição das razões de justificativas em razão da prática de
ato com grave infração à norma legal, no seguinte teor:
1. Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

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. Considerar PROCEDENTE a presente Representação,
nos termos do art. 95, II c/c art. 99, § 2º da Lei Complementar 621/2012;
1.2. REJEITAR as razões de justificativas do Sr. Sérgio Farias Fonseca em razão da prática de ato com grave infração à norma legal, constante no item 2.1 da ITC nº
4870/2017-1.
1.3. Aplicar MULTA INDIVIDUAL ao Sr. Sérgio Farias Fonseca no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos
do art. 135, inciso II da Lei Complementar 621/2012.
1.4. DETERMINAR ao Município de Jerônimo Monteiro, na pessoa do Sr. Sérgio Farias Fonseca para que adote medidas administrativas para RECOMPOR a conta específica do Fundo de Redução de Desigualdade Regional
com os valores utilizados na aquisição de veículos, devendo comprovar tal recomposição.
1.5. Dar ciência ao representante.
1.6. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 176, §3º, inciso I do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner (Relator).
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Conforme Decisão 1522/2018-6 fora conhecido o expediente como pedido de reexame, dando-lhe o efeito suspensivo, remetendo os autos à instrução, advindo, pois
a Instrução Técnica de Recurso 226/2018-4, concluindo
por negar provimento ao recurso.
Considerando a manifestação técnica, submeti o feito ao
crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas –
MPC que, por meio do Parecer 3420/2018-6, se pronunciou corroborando as conclusões traças pela área técnica.
II

FUNDAMENTAÇÃO

Ultrapassada a admissibilidade e concedido e efeito suspensivo, passo a análise do mérito recursal.
II. 1

MÉRITO

Trata-se de impugnação ao Acórdão TC 0259/2019, que
julgou procedente a representação que apontou irregularidade de desvio de finalidade na aplicação dos recursos provenientes do Fundo de Redução de Desigualdade
Regional, pelo Decreto Suplementar n° 5230/2017, que
resultou na aquisição de um veículo para uso exclusivo
do Prefeito Municipal.
Quanto ao mérito, verifica-se que o recorrente, em síntese, assinalou em suas razões recursais que a denúncia teria cunho político eleitoral, sendo certo porém “[...]
que, conforme já apurado e decidido por esse Egrégio

Tribunal de Contas do Estado, ocorreu um desvio de finalidade na utilização dos recursos do Fundo de Redução
de Desigualdade Regional [...]”, todavia sem que houvesse dolo, desvio de recursos ou prejuízos ao erário e que o
veículo encontra-se atendendo os interesses municipais.

al, o Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais,
com o objetivo de transferir aos municípios parcela dos
recursos da compensação financeira repassada ao Estado pelo resultado da exploração do petróleo e do gás natural.

O recorrente alega ainda que sua decisão fora respaldada por informações da equipe técnica do Município, do
setor de contabilidade e da então Secretária de Fazenda na função de membro do Conselho de Fiscalização e
Acompanhamento dos Repasses dos Recurso de Royalties, destacando que este conselho aprovou a utilização
do recurso na aquisição do veículo.

[...]

Ademais, ressalta que o Município possuía, ao tempo da
aquisição do veículo, valores superiores ao necessário
para fazer a aquisição, que o veículo incorporou ao patrimônio do município e que procedeu à recomposição integral dos valores à conta correta, antes mesmo da decisão recorrida, o que demonstraria sua boa-fé.

II - destinação ﬁnal de resíduos sólidos;

Ressalto que já proferi votos favoravelmente ao afastamento da responsabilidade do ordenador de despesas
quando subsidiado por cadeia decisória/opinativa em
outras oportunidades, considerações que vão além dos
questionamentos sobre culpa in vigilando ou in eligendo, porém, sempre diante das especificidades do caso
concreto.
Nesse contexto, diante dos fatos presentes no caso, entendo que assiste razão a equipe técnica conclusiva de
que a Lei Estadual 8.308/2006 define claramente as hipóteses de aplicação dos recursos provenientes do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais, conforme abaixo transcrito:
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Poder Executivo Estaduwww.tce.es.gov.br

Art. 3º Os recursos repassados aos municípios deverão
ser depositados em conta específica e serão aplicados
exclusivamente em investimentos, inclusive os respectivos rendimentos financeiros das disponibilidades, visando:
I - universalização dos serviços de saneamento básico;
III - universalização do ensino fundamental e atendimento à educação infantil;
IV - atendimento à saúde;
V - construção de habitação para população de baixa
renda;
VI - drenagem e pavimentação de vias urbanas;
VII - construção de centros integrados de assistência social;
VIII - formação proﬁssional;
IX - transportes;
X - segurança;
XI - inclusão digital; e
XII - geração de emprego e renda.
XIII - esporte, cultura e lazer. (Acrescentado pela Lei nº
10.120/2013) (grifou-se).
Portanto, não se vislumbra possibilidade de aquisição de
veículo para uso exclusivo do chefe do executivo municiSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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pal dentre o rol disposto, nem mesmo para fins de transporte, que ultrapassa a simplicidade de utilização de um
veículo para o chefe do executivo municipal para alcançar a qualidade de aplicação do recurso como um investimento em transporte, beneficiando, portanto, todos
munícipes.
Assim, a edição do Decreto Suplementar nº 5230/2017,
de autoria do ora recorrente, afronta diretamente a finalidade de aplicação dos recursos, não cabendo, por sua
vez, a alegação de desconhecimento do dispositivo legal.
Ressaltado que a impossibilidade de utilização do recurso para aquele fim já havia sido destacada por membro
do Conselho de Fiscalização e Acompanhamento dos
Repasses dos Recurso de Royalties, Sr. Deiclessuel Lima
Dan, Peça Complementar 7408/2018-4, o que foi desconsiderado pelo recorrente.
Não se trata, porém da responsabilização do recorrente apenas na condição de ordenador de despesas, como
parece opinar a equipe técnica conclusiva, mas sim porque, no presente caso, trata-se de erro grosseiro cometido pelo chefe do executivo municipal
É imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário de erro escusável, sendo, portanto, injustificável por
ofender conhecimentos ou deveres elementares e, nos
termos alterados na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), pela Lei 13.655, de 25 de abril de
2018, advém de uma ação culposa que pode ser decorrente de uma atitude imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero equívoco justificável:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro. (grifou-se).

Assim, a identificação da culpa grave é condição relevante para o exercício da pretensão punitiva dos Tribunais
de Contas e encontra-se evidenciada no presente caso,
dispensando-se, para tanto a caracterização do dolo ou
má-fé, razão pela qual entendo, que estando configurada a prática de ato em grave infração legal, permanece
incólume o Acórdão TC 029/2018 – Segunda Câmara.

seu trânsito em julgado.

Quanto a aplicação da multa, ressalto que a mesma já se
encontra no mínimo legal previsto pelo art. 135, da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 c/c art.
389, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 - Regimento Interno do Tribunal de Contas, razão pela qual
o atendimento à determinação imposta pelo Acórdão TC
029/2018 – Segunda Câmara, ainda que anterior os conhecimento dos seus termos, não implicará em alteração de valores.

Cuidam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo Senhor Sérgio Farias Fonseca em desfavor do Acórdão
TC 029/2018, proferido nos autos do TC 555/2017, irresignado com o teor da decisão que imputou multa em
decorrência de utilização indevida do recurso do Fundo
de Redução de Desigualdade Regional para aquisição de
veículo.

III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno), apresento ao Plenário com a seguinte deliberação no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
III.1 CONHECER do Pedido de Reexame, nos termos do
art. 161, art. 162, c/c art. 165, todos da LC nº 621/2012;
III.2 Quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame, mantendo incólume o Acórdão TC
029/2018 – Segunda Câmara;
III.3 Dar CIÊNCIA ao recorrente e ARQUIVAR o feito após
www.tce.es.gov.br

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO

Na 30ª Sessão Ordinária deste Plenário, ocorrida no dia
04/09/2018, solicitei vista dos autos após a apresentação do voto proferido pelo Conselheiro Relator Rodrigo
Chamou.
Na ocasião, o Conselheiro acolhendo a manifestação técnica e ministerial, conheceu do recurso e, quanto ao mérito, não deu provimento ao recurso por entender que
houve um erro na interpretação da norma, o que entendeu ser uma imprudência e imperícia de natureza grave, ressaltando que não está falando de má-fé e devolução ao erário, apenas devolução dos recursos ao Fundo de Combate às Desigualdades Regionais, mantendo
a multa.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Com efeito, depreende-se dos autos TC 5555/2017, restou comprovado que houve utilização de recursos provenientes do Fundo de Redução da Desigualdade Regional para aquisição de móveis, equipamentos e veícuSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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los para o Gabinete do Prefeito, equipamento e material permanente, em desconformidade com a Lei Estadual nº 8.308/2006 no artigo 3º, em decorrência de hipóteses ali previstas sendo considerada numerus clusus.
O Recorrente arguiu em sede de recurso que, a utilização
do recurso do Fundo de Redução de Desigualdade Regional para a aquisição do veículo destinado ao Gabinete do Prefeito se deu em razão de posicionamento favorável da área técnica contábil do Município, bem como,
da maioria dos componentes da Comissão dos Royalties
do Petróleo Estadual do Município de Jerônimo Monteiro, inclusive da Secretária de Fazenda.
Aduz que na ocasião, o Município possuía recursos não
vinculados que seriam suficientes para a aquisição do veículo, e a utilização do fundo foi em decorrência de interpretação equivocada, não havendo por parte do mesmo
e das demais pessoas envolvidas, conduta intencional de
burlar a legislação.
Por fim, informa que a recomposição integral com o valor devidamente corrigido ao Fundo de Redução de Desigualdade Regional foi devidamente providenciada, tão
logo conclusão do procedimento administrativo que tramitou no Município, anteriormente à Decisão condenatória desta Corte de Contas, fazendo acostar extratos
bancários.
Pois bem, o Relator ao proferir seu voto, levando em
consideração a manifestação contrária de um dos membros do Comissão dos Royalties do Petróleo Estadual do
Município de Jerônimo Monteiro que alertou em relação a possível ilegalidade e manteve o posicionamento
de piso.
Analisando detidamente os autos, de fato observo na

Peça Complementar 7408/2018 que houve manifestação favorável do setor de contabilidade informando que
a aquisição do veículo poderia ser utilizada pelos recursos dos Royalties do Petróleo Estadual, sugerindo a remessa ao Conselho.
Observo que em reunião do Conselho de Fiscalização e
Acompanhamento dos Repasses dos Recursos dos Roylates realizada em 30 de março de 2017, os membros, à
exceção do Sr. Deiclessuel Lima Dan, aprovaram a utilização do referido Fundo para a aquisição do veículo.
Em razão destes posicionamentos, o Recorrente determinou a aquisição ora em análise, dando margem à interpretação equivocada da Lei nº 8.308/2006.
Acrescenta-se ainda que os elementos constantes dos
autos permitem afirmar que a utilização do recurso do
Fundo foi efetuada sem má-fé, visto que, também restou demonstrado nos autos que o Município de Jerônimo Monteiro possuía outras fontes de recurso disponíveis para a aquisição do veículo, não caracterizando, assim, uma conduta eivada da intenção de lesar o erário.
Em artigo publicado na Revista do Tribunal de Contas de
Minas Gerais, é citada a doutrina de Hely Lopes Meirelles sobre o tema, que de forma brilhante, esclarece:
“Ao prefeito, como aos demais agentes políticos, se impõe o dever de tomar decisões governamentais de alta
complexidade e importância, de interpretar as leis e de
converter os seus mandamentos em atos administrativos das mais variadas espécies. Nessa missão político-administrativa é admissível que o governante erre, que
se equivoque na interpretação e aplicação da lei, que se
confunda na apreciação da conveniência e oportunidade das medidas executivas sujeitas à sua decisão e dewww.tce.es.gov.br

terminação. Desde que o chefe do executivo erre e boa-fé, sem abuso de poder, sem intuito de perseguição
ou favoritismo, não ﬁca sujeito à responsabilização civil, ainda que seus atos lesem a Administração ou causem danos patrimoniais a terceiros. E assim é porque
os agentes políticos, no desempenho de suas atribuições de governo, defrontam-se a todo momento com situações novas e circunstâncias imprevistas, que exigem
pronta solução, à semelhança do que ocorre na Justiça,
em que o juiz é obrigado a decidir ainda que na ausência
ou na obscuridade da lei. Por isso mesmo, admite-se para essas autoridades uma margem razoável de falibilidade nos seus julgamentos.”
Entende-se, portanto, perfeitamente aplicável ao presente caso concreto a possibilidade de afastamento de
responsabilização do agente público que agiu pautado
por interpretação equivocada da Lei Estadual.
Não obstante a este entendimento, visualizo, também que houve recomposição do fundo na Conta:
11.664.703, valores creditados em 11/12/2017 – R$
90.500,00 e 13/12/2017 – R$ 1.599,94, anterior ao Acórdão TC 29/2018 datado de 19/02/2018.
Feitas estas observações, entendo que cabe indagar
acerca da natureza jurídica da sanção aplicada pelos Tribunais de Contas em relação à aplicação de multa.
A competência prevista no artigo 71, VIII da CRFB, para
os Tribunais de Contas aplicarem multas aos responsáveis por danos causados ao erário, não gera grandes controvérsias na doutrina e na jurisprudência, assim como a
natureza jurídica de tais multas.
Lado outro, a multa aplicada pelos Tribunais de Contas
quando se trata de multa administrativa, regulada por
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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princípios do direito administrativo, deve ser prevista em
lei e assegurar a observância do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório.
Importante destacar que as multas administrativas aplicadas pelos Tribunais de Contas não se confundem com
as multas civis ou com as multas penais, embora guardem muitos pontos de convergência entre elas, como
por exemplo, o fato de ser uma sanção imposta àqueles que transgridem certas normas ou princípios, ou até
mesmo contrato.
A doutrina nos ensina que a multa é considerada, em
sentido amplo, como a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato,
em virtude do que fica na obrigação de pagar certa importância em dinheiro.
Partindo desta premissa, podemos considerar que a multa administrativa – e por consequência, as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas – se originam de relações
jurídicas pertencentes ao Direito Administrativo, que é
ramo do Direito Público, onde incidem princípios e regras próprios.
A multa administrativa, aplicada pelos Tribunais de Contas, possui funções punitivas e preventivas, esta última
que podemos considerar que assume verdadeiro caráter
pedagógico, vez que visa a inibição do Administrador Público ineficiente ou mesmo o Administrador ímprobo, da
prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico.
Diferentemente, as multas aplicadas pelas Cortes de
Contas, quando revestidas de caráter punitivo impõe
uma obrigação de pagar determinada quantia diante de
um ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do Administrador Público.

Nessa linha de intelecção, partindo das premissas acima
esposadas, tenho que, no caso concreto, a interpretação
equivocada da utilização dos recursos do Fundo de Redução de Desigualdade Regional em desconformidade
com a Lei 8.308/2006, levando ainda em consideração, a
presença de outras fontes de recursos não vinculadas capazes de adquirir o veículo e, por fim, a recomposição ao
Fundo, ao meu sentir, não se reveste de natureza grave a
ponto de imputar multa ao ora Recorrente.

expostas, por:

III- CONCLUSÃO:

2. Por maioria. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo, encampado pelo relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido
o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que
acompanhou o voto original do relator, pela negativa de
provimento ao recurso.

Por todo o exposto, pedindo vênias ao Eminente Relator,
divergindo de seu posicionamento, VOTO no sentido de
que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão deste Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1. CONHECER do Pedido de Reexame presentes os pressupostos processuais;
2. DAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame, para o fim
de afastar a aplicação de multa imposta no Acórdão TC
29/2018 nos termos deste voto;
3. CIENTIFICAR os interessados da presente decisão;
4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-1429/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
www.tce.es.gov.br

1. CONHECER do Pedido de Reexame presentes os pressupostos processuais;
2. DAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame, para o fim
de afastar a aplicação de multa imposta no Acórdão TC
29/2018 nos termos deste voto;
3. CIENTIFICAR os interessados da presente decisão;
4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 29/01/2019
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1940/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06166/2018-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relatora: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA, MARCOS NATIVIDADE
Representante: SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Procuradores: GUILHERME TAIT QUEIROZ (OAB: 21609ES),
LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ (OAB: 17372-ES)
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – 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 Servinel Comércio e Serviços Ltda., noticiando a ocorrência
de possíveis ilegalidades no âmbito do Pregão Eletrôni-

e arquivamento da representação.

co n.º 0626/2017, da Secretaria de Estado de Saúde –
SESA, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza, conservação e manutenção predial, incluído o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, sob a responsabilidade dos Srs. Ricardo de Oliveira (Secretário de Estado de Saúde) e Marcos Natividade
(Pregoeiro Oficial).

Submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 03875/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, o Parquet de Contas ratificou o opinamento técnico, concluindo pela improcedência e posterior arquivamento do feito.

A representante, em suma, questionou que (i) o certame
indicaria quantitativos incompatíveis e inferiores com o
solicitado pelas unidades hospitalares, o que prejudicaria o atendimento ao interesse público; (ii) a inexistência
de adicional de insalubridade para o cargo de encarregado; e (iii) a alteração de informações que afetou a formulação das propostas no edital, por meio de retificação,
sem a devida publicação.

Inicialmente, em relação aos requisitos de admissibilidade, 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.

Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao final, constatadas as irregularidades, pela declaração da nulidade
do certame, com eventual aplicação de penalidades aos
responsáveis.

Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da improcedência e arquivamento da representação. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Manifestação Técnica n.º 00691/2018-8, abaixo transcritos:

Inicialmente, o então relator, por meio da Decisão Monocrática n.º 01231/2018-7, determinou a notificação
dos responsáveis para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem as suas razões prévias e colacionassem documentos.

“2. ANÁLISE TÉCNICA

Prestadas as informações preliminares, os autos foram
remetidos à análise técnica.
Instada a manifestar-se, a Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, por meio
da Manifestação Técnica n.º 00691/2018-8, entendeu
pela inexistência das irregularidades denunciadas pela
representante e, por consequência, pela improcedência
www.tce.es.gov.br

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Questiona a Representante que, após impugnação ao
Edital junto à SESA, as supostas irregularidades que não
teriam sido sanadas pelo Pregoeiro no Pregão Eletrônico n° 626/2017, e questionados na presente Representação, são:
Indicação de quantitativos incompatíveis e inferiores
com o solicitado pelas unidades hospitalares, para atender o interesse público bem como a necessidade da administração pública;
Inexistência de adicional de insalubridade para o cargo
de encarregado; e
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Alteração de informações que afetou a formulação das
propostas no edital – aplicação da CCT2018 ao invés da
CCT 2017 – por meio de retificação, sem a devida republicação.
Passa-se a análise das irregularidades apresentadas.
2.1 Indicação de quantitativos incompatíveis e inferiores com o solicitado pelas unidades hospitalares, para
atender o interesse público bem como a necessidade
da administração pública
A Representante narra que atualmente presta os serviços que estão sendo licitados e, com base nisso, alega
haver grave inadequação da quantidade de postos de
trabalho que estão sendo licitados com a real necessidade. Fundamenta sua afirmação nos documentos do Processo Administrativo 77687108, que trata do Pregão Eletrônico 626/2017, referentes ao levantamento das necessidades realizadas pela SESA.
Sobre esse assunto, o quantitativo licitado de discricionariedade da Administração Pública, devidamente motivada por levantamento das necessidades. Ademais,
consta no Processo Administrativo 77687108, do Pregão
Eletrônico 626/2017, o estudo realizado pela SESA, em
conjunto com os gestores de cada unidade hospitalar, da
demanda a fundamentar o quantitativo a ser licitado para contratação.
Dessa forma, a definição para o quantitativo a ser contratado por meio da licitação faz parte de um estudo de
necessidade e viabilidade por parte da Administração
Pública, não apenas presente como ao longo do prazo
previsto para duração contratual, não cabendo a licitante questionar tal mérito administrativo tendo por base
o quantitativo solicitado por cada hospital, a necessida-

de, sem analisar a viabilidade presente e a longo prazo.
Assim, não há conﬁguração da irregularidade apontada
pela Representante.
2.2 Inexistência de previsão de adicional de insalubridade para o cargo de encarregado
Afirma a Representante que o Edital do Pregão Eletrônico 626/2017 não prevê o adicional de insalubridade para
o cargo de encarregado. Não alega a Representante nenhuma informação complementar a tal afirmação, como
a justificativa da razão pela qual tal cargo faria jus a este adicional.
Os Srs. Ricardo de Oliveira e Marcos Natividade informaram que:
“A utilização da tabela de preços referenciais está prevista no decreto n° 3608-R, de 09 de julho de 2014 que dispõe sobre o Sistema de Preços Referenciais do Governo
do Estado, com vistas a referenciar as compras governamentais no âmbito da administração direta e indireta e
dá outras providências, não prevendo, tal tabela, a incidência de adicional de insalubridade para os encarregados, essa tabela é de conhecimento público e está disponível no site www.compras.es.gov.br.”
Tendo o Edital se baseado em tabela de preços pré-fixada, trata-se de um entendimento de que o cargo de encarregado não se encontra exposto a agentes nocivos,
com potencial para prejudicar a sua saúde de alguma
forma. Não havendo qualquer informação ou documentação comprobatória por parte da Representante que
demonstre incorreto o entendimento da SESA, não se
conﬁgura a irregularidade apontada na Representação.
2.3 Alteração de informações que afetou a formulação
das propostas no edital – aplicação da CCT2018 ao inwww.tce.es.gov.br

vés da CCT 2017 – por meio de retiﬁcação, sem a devida republicação
A Representante alega que houve alteração a aplicação
da CCT 2017 para formulação do preço máximo para
aplicação da CCT 2018 sem que o pregoeiro tenha feito
nova publicação em diário oficial reabrindo o prazo para
apresentação de proposta.
O Pregoeiro informou que a alteração do CCT 2017 para
o CCT2018 se deu em razão do período de validade, tendo os preços máximos contidos na Tabela de Preços Referenciais trazida neles permanecido iguais. Assim, não
havendo alteração de valores que poderiam afetar a formulação das propostas, não houve necessidade de reabertura de prazo.
A previsão do §4°, art. 21 da Lei 8.666/93 prevê “Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. ” Tratando-se de alteração que não afetou a formulação das propostas, a exceção prevista na Lei, não
há conﬁguração da irregularidade apontada pelo Representante.
Nesses termos, entende-se pela improcedência da representação por não constituir os fatos narrados irregularidade.
Frente à ausência de irregularidade nos fatos narrados
pela Representante, resta prejudica a análise dos pressupostos da medida cautelar”.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I, e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.
621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 22 de agosto de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACORDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pela relatora no sentido de:
1.1. CONHECER a representação;
1.2. No mérito, julgar IMPROCEDENTE a Representação;
1.3. CIENTIFICAR o representante;
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1941/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processos: 07258/2018-2, 05782/2016-1

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

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Classiﬁcação: Pedido de Revisão

4. Especificação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Requerente: MAURICIO ALVES DOS SANTOS

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Procurador: FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508ES)
PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO PARECER PRÉVIO TC
003/2018 – NÃO CONHECER - ARQUIVAR

1 RELATOR
Versam os presentes autos sobre Pedido de Revisão
apresentado pelo senhor Maurício Alves dos Santos, Pre-

www.tce.es.gov.br

feito Municipal de Mantenópolis no exercício de 2015,
em face do Parecer Prévio TC 003/2018, proferido pela Primeira Câmara desta Corte nos autos do Proc. TC
5782/2016, que decidiu nos seguintes termos:
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO, recomendando à Câmara
Municipal de Mantenópolis a REJEIÇÃO das contas referentes à Prestação de Contas Anual do Município, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
Sr. Mauricio Alves dos Santos – Prefeito Municipal, em
razão da mantença dos indicativos de irregularidades,
constantes dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 desta decisão.
1.2. Formar autos apartados, no tocante ao apontamento descrito no item 5.2.1 do RT 00162/2017-1, com a finalidade de aplicar a sanção pecuniária ao responsável, com espeque nos arts. 135, inciso II, e 136 da LC
n. 621/2012 c/c art. 5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/2000 e arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III e § 2°, 281 e 390 do RITCEES;
1.3. Encaminhar os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento do julgamento das contas pela Câmara Municipal de Mantenópolis, além das demais providências previstas no art. 131
da Resolução TC nº 261/2013.
1.4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Mediante a Instrução Técnica de Pedido de Revisão
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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16/2018 (ﬂs. 44/46), a Secex Recursos opinou pelo não
conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento, tendo em vista que não cabe pedido de revisão em
face de parecer prévio.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 4630/2018 - ﬂ. 50).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica de Pedido de Revisão 16/2018 (ﬂs.
44/46), pelo não conhecimento do recurso, nos seguintes termos:

vez que não cabe pedido de revisão em face de parecer
prévio, senão vejamos:
Art. 171. [...]
§ 5° Não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre as contas anuais do Estado e dos Municípios, bem como de decisão proferida em processo de
fiscalização
Assim, como o Parecer Prévio TC 003/2018-Primeira Câmara, objeto da pretensão rescisória, foi emitido sobre
as contas anuas do Prefeito Municipal de Mantenópolis
no exercício de 2015 (TC 5782/2016, em apenso), tem-se
por inviabilizado o pedido autoral ante a expressa vedação contida no § 5º do art. 171 da LC 621/2012.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS
DO PEDIDO DE REVISÃO

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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

1. ACÓRDÃO

Em relação à tempestividade, verifica-se, conforme Despacho 46643/2018 da Secretaria-Geral das Sessões, à ﬂ.
39, que o Parecer Prévio TC 003/2018 - Primeira Câmara transitou em julgado em 04/07/2018. Assim, tendo sido o Pedido de Revisão protocolizado em 03/09/2018,
tem-se que não se operou o transcurso do prazo de dois
anos de que trata o artigo 171 da LC 621/2012 (LOTCEES), de forma que o presente pleito é tempestivo.
Entretanto, no tocante ao pressuposto atinente ao cabimento, observa-se que o pedido autoral vai de encontro
ao preconizado no §5º do art. 171 da LC 621/2012, uma

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

sidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRGIO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1449/2018 – PLENÁRIO

1.1 Não conhecer o presente Recurso, em razão de seu
não cabimento, ante a expressa vedação contida no art.
171, § 5º, da LC 621/2012. Arquive-se.

Processo: 09924/2016-1

2. Unânime.

UG: PMSRC - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (prewww.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA, RUBENS CASOTTI
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Representante: RUBENS CASOTTI
Procuradores:
20546-ES)

VICTOR RICARDO DE OLIVEIRA (OAB:

CONTROLE EXTERNO – REPRESENTAÇÃO –PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – EXERCÍCIO
DE 2016 – LEI MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL - NEGAR
EXEQUIBILIDADE A LEI MUNICIPAL COM EFEITOS PROSPECTIVOS, ATÉ QUE O MUNICÍPIO SE ADEQUE AS REGRAS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL –CIÊNCIA
– ENCAMINHAR PARA JULGAMENTO DO MÉRITO PELA
2ª CÂMARA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, apresentada pelo Sr. Rubens Casotti, noticiando a ocorrência de ilegalidades no Edital 001/2016
que estabelece normas para Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de médico plantonista, médico pediatra, médico auditor em saúde pública, médico clínico geral, médico ginecologista, enfermeiro, farmacêutico e formação de cadastro de reserva para eventual contratação dos cargos de fisioterapeuta e
médico veterinário para a Rede Municipal de Saúde do
Município.
Noticiou também supostas irregularidades no Edital nº
002/2016 referente ao Processo Simplificado para Contratação Temporária, por excepcional interesse público
de Agente Comunitário da Saúde, agente de combate a
endemias, agente fiscal sanitário, auxiliar de enfermagem e auxiliar técnico de laboratório.

Alegou ainda irregularidades no Edital 003/2016 que trata do Processo Simplificado para Contratação Temporária, por excepcional interesse público, de agente de limpeza e alimentação, agente de portaria, agente de serviços operacionais, assistente social, educador social,
motorista, operador de máquinas pesadas e técnicos de
processamento de dados e formação de cadastro de reserva para eventual contratação do cargo de auxiliar administrativo, auxiliar mecânico, engenheiro civil, mecânico de máquinas leves e pesadas, nutricionistas, pedreiro,
psicólogo e recepcionista.
Alega em síntese o representante:
O Município de São Roque do Canaã teria ultrapassado o
limite prudencial em 51,53%;
O certame contemplará 81 vagas e cadastro de reserva;
O quantitativo de vagas disponibilizadas para o Processo Seletivo é superior ao de cargos ocupados em setembro de 2016, o que implicaria em um aumento expressivo na folha de pagamento, extrapolando os limites constitucionais;
Questiona a conveniência e oportunidade de o gestor estar a menos de 60 (sessenta) dias do final de seu mandato e realizar um processo seletivo para contratação de
pessoal já extrapolando o limite admissível;
Alega que a manutenção do certame poderá trazer prejuízo de natureza econômica para a gestão municipal em
2017, tendo em vista que a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê uma redução do orçamento do Município de
São Roque do Canaã de aproximadamente 8%;
O prejuízo do município será ainda maior pela imperativa necessidade de redução de gastos na próxima gestão,
visando a recuperação do equilíbrio fiscal.
www.tce.es.gov.br

Por meio da Decisão Monocrática nº 1593/2016-1, decidi deferir a medida cautelar pleiteada, bem como determinei a notificação dos responsáveis.
Ante a juntada das justificativas foi elaborado Voto revogando a medida cautelar, determinando o prosseguimento dos processos seletivos e rito ordinário.
A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência elaborou a Instrução Técnica Inicial nº00197/2017-3 e opinou pela notificação do Sr. Rubens Casotti-Prefeito Municipal para se manifestar quanto à possibilidade de negar exequibilidade à Lei Municipal nº 564/2009, artigos 236 e 237 em virtude de manifesta inconstitucionalidade por desatendimento ao disposto nos incisos II e IX do artigo 37, da CF, nos termos da
Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, e opinou ainda pela citação dos responsáveis quanto ao seguinte indício de irregularidade:
Promoção irregular de editais dos processos seletivos
simplificados para contratação de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público e
processo seletivo público.
Com isso, temos a Decisão Monocrática nº 00360/2017
decidindo pela citação e notificação dos responsáveis.
Foi protocolada a Petição Intercorrente nº 00029/2017-4
pelo Sr. Rubens Casotti informando que se compromete
a negar exequibilidade aos artigos 236 e 237 da Lei Municipal nº 564/2009.
Ato contínuo, a Secex Previdência elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 03815/2017-1 e opinou pelo reconhecimento de inconstitucionalidade dos artigos
236 e 237 da Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela
Lei 743/2014, por responsabilizar o Sr. Marcos Geraldo
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Guerra – ex Prefeito de São Roque do Canaã pela irregularidade apontada, por aplicar multa ao responsável
e por expedir determinação ao atual Prefeito Sr. Rubens
Casotti.

raldo Guerra – ex Prefeito de São Roque do Canaã pela
irregularidade apontada, por aplicar multa ao responsável e por expedir determinação ao atual Prefeito Sr. Rubens Casotti.

Os autos seguiram para o Ministério Público de Contas
que por meio do Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva elaborou parecer encampando o entendimento técnico.

Pois bem.

É o relatório. Passo a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente registro que embora o julgamento de Representações desse jurisdicionado (Prefeitura de São Roque do Canaã) seja de competência de uma das Câmaras
desta Corte, em razão da área técnica ter suscitado incidente de inconstitucionalidade dos artigos 236 e 237 da
Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014,
trago a matéria para apreciação do Plenário, conforme
preceitua o art. 337 do Regimento Interno desta Corte.
A Secex Previdência por meio da ITI nº00197/2017-3
sustenta a possibilidade de negar exequibilidade à Lei
Municipal nº 564/2009, artigos 236 e 237 em virtude de
manifesta inconstitucionalidade por desatendimento ao
disposto nos incisos II e IX do artigo 37, da CF, nos termos
da Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal.
Devidamente citado, o responsável, Sr. Rubens Casotti,
por meio da Petição Intercorrente nº 00029/2017-4 afirmou a negar exequibilidade aos artigos 236 e 237 da Lei
Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014.
A equipe técnica e o Ministério Público de Contas opinaram por reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 236 e 237 da Lei Municipal nº 564/2009, alterada
pela Lei 743/2014, por responsabilizar o Sr. Marcos Ge-

Precipuamente, cumpre registrar que os Tribunais de
Contas como órgãos de controle podem, no caso concreto e de controle difuso, apreciar a constitucionalidade de
uma lei e por consequência deixar de aplicá-la aos autos,
negando sua exequibilidade.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 347,
confere às Cortes de Contas, no exercício de suas atribuições, a capacidade de apreciar a constitucionalidade das
leis e dos atos do Poder Público, in verbis:
Súmula 347
O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições,
pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos
do Poder Público. (grifo nosso)
O Tribunal de Contas da União também firmou jurisprudência acerca do tema vejamos:
O TCU pode apreciar a constitucionalidade de leis e
atos do poder público e, em decorrência disso, pode se
pronunciar quanto à legalidade de atos administrativos, desde que o ato ou a lei em questão estejam relacionados às atribuições da Corte de Contas. (g.n.)
A Lei Orgânica desta Corte de Contas em seu artigo 176,
também prevê a possibilidade de apreciação de inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.
Assim, conforme dito, o controle de constitucionalidade
por exercido pelas Cortes de Contas somente pode ocorrer no caso concreto e desde que a lei ou ato normatiwww.tce.es.gov.br

vo tenham ligação com as atribuições dos Tribunais de
Contas.
No caso sub examine a equipe técnica, acompanhada
pelo Parquet de Contas opinou para que fosse negada
exequibilidade dos artigos 236 e 237 da Lei Municipal
nº 564/2009, alterada pelo Lei 743/2014, em virtude de
manifesta inconstitucionalidade por desatendimento ao
disposto nos incisos II e IX do artigo 37, da CF, nos termos
da Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal.
Os artigos da lei ora questionados, tratam de contratação temporária de excepcional interesse público, conforme disposto abaixo:
Lei Municipal nº 564/2009
Art. 236 Para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, sob a forma de contrato de direito administrativo.
Art. 237 Consideram-se como necessidade temporária
de excepcional interesse público as contratações que visem a:
I - Combate a surtos endêmicos ou epidêmicos; (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
II – assistência a emergências em saúde pública; (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
III - assistência a situações de calamidade pública; (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
IV - substituição dos servidores, legalmente afastados de
suas funções, e cujo afastamento prejudique o desempenho normal dos serviços administrativos ou
dos serviços prestados à população do Município,
especialmente nas áreas de saúde e educação, em
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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atendimento aos artigos 196 e 205 da Constituição
Federal, pelo tempo suficiente para organizar o concurso público, ou quando houver necessidade da ampliação na prestação do serviço público, e não houver
servidor concursado para o cargo; (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
V - permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de
pesquisa científica e tecnológica; (Redação dada pela Lei
nº. 743/2014)
VI - executar convênios com o Governo Federal, Estadual e autarquias, nas áreas de saúde, educação e assistência social relativos aos programas governamentais; (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
VII - realização de serviço considerado essencial, cuja
inexecução, possa comprometer a saúde, a segurança
de pessoas ou bens ou a regular prestação de serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde
e educação.
(Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
§ 1º - As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e respeitarão o prazo de 01 (um) ano,
podendo ser prorrogado. (Redação dada pela Lei nº.
743/2014)
§ 2º - O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação na impressa oficial do Município, prescindido de concurso público.
(Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
§ 3º - As contratações de que tratam os incisos I, II, III, IV,
V e VII deste artigo serão prescindidas de processo seletivo simplificado. (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
§ 4º O recrutamento será feito mediante processo sele-

tivo simplificado, sujeito a ampla divulgação na impressa oficial do Município, prescindido de concurso público.
Foi questionado no presente processo o fato de as contratações temporárias realizadas pela Prefeitura não terem preenchido os requisitos autorizadores constante na
Constituição Federal, quais sejam: contratação por tempo de determinado, previsão em lei e necessidade de excepcional interesse público, devidamente justificada.
A equipe técnica e o Ministério Público de Contas entenderam que os referidos artigos são inconstitucionais e
consequentemente pela negativa de exequibilidade aos
artigos 236 e 237 da Lei Municipal 564/2009.
A Constituição Federal de 1988 não veda a contratação
temporária, ao contrário, é expressamente autorizada,
desde que preenchidos os requisitos ali dispostos, conforme disposto no artigo 37 inciso IX, segue abaixo transcrito:
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 da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19 de 1998)
(...)
IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público.
A regra para ingresso em cargos públicos efetivos é pelo
concurso público. Entretanto, existem situações em que,
por conta de outros princípios, esta forma principal de
ingresso no serviço público pode se tornar muito difícil,
ou mesmo inviável, por determinado tempo.
www.tce.es.gov.br

Temos as situações em que o Poder Público está realizando concurso e durante o período precisa dar continuidade ao serviço público, temos situações em que não
há o preenchimento das vagas em concurso, mas também há outros exemplos: licença de servidores para cuidar da saúde, licença maternidade, aposentadoria, dentre tantos outros motivos que demandarão uma contratação temporária, até que seja necessário, ou não, a realização de concurso público.
Existem também particularidades dos órgãos públicos
que podem resultar na necessidade fática de ocorrerem
contratações temporárias em detrimento de preenchimento de cargos efetivos. É o caso da sazonalidade, como é o que ocorre em caso de surtos endêmicos ou epidêmicos, resultando em uma afronta ao princípio da eficiência, além de aumentar os gastos permanentes com
pessoal resultando em risco de serem extrapolados os limites de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sobre os requisitos para as contratações temporárias é
importante observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF em julgamento de Ação Direita de Inconstitucionalidade – ADI
Ementa: 1) A contratação temporária prevista no inciso
IX do art. 37 da Constituição da República não pode servir à burla da regra constitucional que obriga a realização
de concurso público para o provimento de cargo efetivo
e de emprego público. 2) O concurso público, posto revelar critério democrático para a escolha dos melhores a
desempenharem atribuições para o Estado, na visão anglo-saxônica do merit system, já integrava a Constituição
Imperial de 1824 e deve ser persistentemente prestigiado. 3). Deveras, há circunstâncias que compelem a Administração Pública a adotar medidas de caráter emerSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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gencial para atender a necessidades urgentes e temporárias e que desobrigam, por permissivo constitucional,
o administrador público de realizar um concurso público para a contratação temporária. 4) A contratação
temporária, consoante entendimento desta Corte, unicamente poderá ter lugar quando: 1) existir previsão legal dos casos; 2) a contratação for feita por tempo determinado; 3) tiver como função atender a necessidade
temporária, e 4) quando a necessidade temporária for
de excepcional interesse público. 5). In casu, o Plenário desta Corte entreviu a inconstitucionalidade de toda
a Lei nº 4.599 do Estado do Rio de Janeiro que disciplina
a contratação temporária, dado o seu caráter genérico
diante da ausência de uma delimitação precisa das hipóteses de necessidade de contratação temporária. Restou
ressalvada a posição vencida do relator, no sentido de
que apenas o art. 3º da norma objurgada conteria preceito inconstitucional, posto dúbio e dotado de trecho
capaz de originar uma compreensão imprecisa, inválida
e demasiado genérica, no sentido de que a própria norma por si só estaria criando os cargos necessários à realização da atividade, o que é juridicamente inviável, uma
vez que referida providência dependeria de lei específica
a ser aprovada diante de uma superveniente necessidade, nos termos do que previsto no art. 61, §1º, II, alínea
“a”, da Constituição da República. 6). É inconstitucional
a lei que, de forma vaga, admite a contratação temporária para as atividades de educação pública, saúde pública, sistema penitenciário e assistência à infância e à
adolescência, sem que haja demonstração da necessidade temporária subjacente. 7) A realização de contratação temporária pela Administração Pública nem sempre
é ofensiva à salutar exigência constitucional do concur-

so público, máxime porque ela poderá ocorrer em hipóteses em que não há qualquer vacância de cargo efetivo
e com o escopo, verbi gratia, de atendimento de necessidades temporárias até que o ocupante do cargo efetivo a ele retorne. Contudo, a contratação destinada a
suprir uma necessidade temporária que exsurge da vacância do cargo efetivo há de durar apenas o tempo necessário para a realização do próximo concurso público,
ressoando como razoável o prazo de 12 meses. 8) A hermenêutica consequencialista indicia que a eventual declaração de inconstitucionalidade da lei ﬂuminense com
efeitos ex tunc faria exsurgir um vácuo jurídico no ordenamento estadual, inviabilizando, ainda que temporariamente, a manutenção de qualquer tipo de contratação
temporária, o que carrearia um periculum in mora inverso daquele que leis como essa, preventivas, destinadas
às tragédias abruptas da natureza e às epidemias procuram minimizar, violando o princípio da proporcionalidade – razoabilidade. 9) Ex positis, e ressalvada a posição
do relator, julgou-se procedente a ação declarando-se a
inconstitucionalidade da Lei Estadual do Rio de Janeiro
nº 4.599, de 27 de setembro de 2005. 10). Reconhecida
a necessidade de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar os contratos celebrados até a data desta sessão (28/05/2014),
improrrogáveis após 12 (doze) meses a partir do termo a
quo acima. (Grifei)
Com relação à contratação temporária para atender às
demandas sazonais, o ilustre administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello já escreveu acerca de sua necessidade:
A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelewww.tce.es.gov.br

cerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo
atendimento reclama satisfação imediata e temporária
(incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a
própria atividade a ser desempenhada, requerida por
razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual
(não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo
que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, “necessidade
temporária”), por não haver tempo hábil para realizar
concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.
Vale mencionar outro excerto do STF no qual se manifesta pela possibilidade da contratação temporária em face
da sazonalidade, rejeitando ação que questionava contratação temporária pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE:
É de natureza permanente a atividade de estatística e
pesquisa desenvolvida pelo IBGE; sua intensidade e o volume dessas pesquisas não são os mesmos todo o tempo. Possibilidade de contratação temporária, nos termos
do art. 37, IX, da Constituição da República, para atender
à necessidade temporária de pessoal necessário à realização de trabalhos em determinados períodos. Observância dos princípios da eficiência e da moralidade.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Em pesquisa à jurisprudência existente neste Tribunal,
tanto na análise de Incidentes quanto em casos concretos, localizei processos cujas irregularidades são idênticas à tratada nos presentes autos e a conclusão foi em
sentido contrário ao que está sendo proposto pela equipe técnica.
Assim, podemos citar o Processo TC 2688/2007 – SEGER
– Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos,
Acórdão TC 941/2015 – Plenário, no qual, inicialmente,
é questionado pela equipe técnica o fato de a SEGER promover sucessivas contratações temporárias para o cargo
de professor estadual.
A equipe técnica analisou as justificativas enviadas pelo
responsável e realizou um exame no caso concreto para afastar a referida irregularidade, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas, Relator do processo e Plenário desta Casa, sob a seguinte argumentação:

monstra que as políticas adotadas pelo Governo do Estado estão sendo efetivas.
Há de se considerar, dessa forma, os argumentos expendidos pela defesa, opinando, nesta oportunidade, pelo
AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE. (Grifo do autor)
Processo TC 12504/2014 – Acórdão TC-1558/2015 –
Plenário.
Trata-se de Representação com pedido liminar, apresentada pelo Conselho Regional de Química, em face da Secretaria Estadual de Educação – SEDU, questionando o
Processo Seletivo Simpliﬁcado 065/2014, que visa seleção e contratação, em regime de designação temporária, de profissionais para atuarem em cursos técnicos de
educação profissional, por área de conhecimento.
Neste processo, a contratação temporária sequer foi
questionada. O Núcleo de Cautelares – NAC se manifestou

Voltando ao caso em exame, a defesa afirma que foram
realizados pela SEDU, nos anos de 2002 e 2007, concursos públicos disponibilizando 3.219 vagas para o cargo
de professor, reduzindo, com isso, o número de designados temporários, que em 2006, conforme apontado no
relatório, representavam 49% dos professores do quadro da SEDU.

Entende este Núcleo, também, que, em razão dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, não cabe a concessão de cautelar no presente caso, pois a suspensão do certame para correção dos erros
formais apontados acarretaria prejuízos de difícil reparação ou até mesmo irreversíveis aos alunos beneficiários
do serviço público em questão.

E, ainda, que em 10 de fevereiro do corrente ano foi publicado Edital 14/2010 – SEDU – abrindo inscrições para
novo concurso público para o provimento de 902 cargos
de professor, também com o escopo de reduzir o quantitativo de servidores em regime de designação temporária.

Temos aí presente o periculum in mora reverso, em que
o prejuízo causado pela concessão da medida cautelar é
maior que aquele causado pelo seu indeferimento.

Destaca o gestor que atualmente os DT’S representam
apenas 29% do quadro do magistério estadual, o que de-

Assim, inobstante assistir parcial razão ao Representante, pois não se deveria ter exigido inscrição em nenhum
órgão de fiscalização de classe, não é cabível a concessão
da cautelar pretendida, em razão da presença do periculum in mora reverso.
www.tce.es.gov.br

De outro pórtico, como os indícios de irregularidades são
de ordem formal e não representaram, no caso concreto,
prejuízos à Administração (haja vista que conseguiu formar o cadastro de reserva para designação temporária
de professores), não se mostra necessária a elaboração
de instrução técnica inicial e a citação dos Responsáveis,
sendo suficiente a ciência, em caráter pedagógico, à Administração da SEDU a fim de que no futuros instrumentos convocatórios de seleção de professores se abstenha
de exigir a inscrição dos candidatos em órgãos de fiscalização profissional, por configurar exigência ilegal e restritiva, contrária aos ditames da Lei Estadual 9.971/2012
(art. 6º), da Lei Federal 9.394/96-LDB (art. 62), da Resolução nº 06/2012 do CNE (art. 40) e da Resolução CEE nº
3.129/2012 (art. 1º, §3º).
Já o Núcleo de Estudos Técnicos e Cautelares – NEC emitiu o seguinte opinamento:
Portanto, tendo em vista os princípios da economicidade, celeridade e efetividade, bem como a ausência de
prejuízo e o baixo risco envolvido na questão, com efeito,
não se mostra producente a confecção de ITI, citação do
responsável, exame conclusivo, análise do Parquet, julgamento e interposição de recurso, apenas para que se
dê ciência ao responsável da irregularidade.
Neste caso, a Representação foi julgada improcedente e
o responsável sequer foi citado, bem como não houve oitiva do Ministério Público de Contas. Após ciência ao responsável, os autos foram arquivados.
Processo TC 1604/2013 – Acórdão TC-370/2014 – Plenário.
Trata-se de Representação, com procedimento fiscalizatório instaurado ex oﬃcio pelo então Conselheiro SubsSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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tituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, objetivando averiguar
possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria Estadual de Educação – SEDU, referente ao Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 086/2012.

za o Poder Executivo a realizar contratação temporária
de professores para atender às necessidades da SEDU,
no âmbito da educação básica pública estadual, sendo
acompanhada pelo Ministério Público de Contas.

Neste processo, o Relator, Conselheiro em substituição
Marco Antônio da Silva, divergindo da equipe técnica e
Ministério Público de Contas, votou pela improcedência
da Representação, no seguinte sentido:

O Relator do processo, Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva votou pela constitucionalidade da referida Lei, bem como por divergir do opinamento técnico e ministerial, para afastar a suposta irregularidade referente à contratação temporária, nos seguintes termos:

Desta maneira, entendo que a contratação temporária efetivada, com fundamento na Lei Complementar n°
115/98 (Estatuto do Magistério Público Estadual), mostra-se compatível com a necessidade excepcional de interesse público temporária, ora evidenciada, excepcionalidade esta relativa à situação de desenvolvimento da
ação voltada a otimizar a prestação educacional que é
dever do Estado, motivo pelo qual divirjo da área técnica e do Parquet de Contas e afasto a presente irregularidade. (Grifos do autor)
O Relator foi acompanhado à unanimidade pelo plenário.
Processo TC 5765/2012 – Acórdão TC-181/2013 – Plenário.
Trata-se de Representação, com pedido de liminar, apresentada pelo Ministério Público de Contas, relatando
possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria de
Estado da Educação, em face dos Processos Seletivos
Simplificados, editais SEDU 48/2012 e 49/2012, objetivando a contratação por designação temporária de profissionais do magistério.
A equipe técnica opinou pela perda parcial do objeto e
sugeriu a instauração de Incidente de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 9.878/2012, que autori-

No caso em apreço, verifica-se que a questionada Lei Estadual n° 9.878/2012 pretensamente inconstitucional
contém dispositivo que autoriza a contratação temporária de servidores para atender a demanda específica e
anual, decorrente de programas mantidos junto à SEDU.
Ainda que a lei estadual tenha sido um tanto quanto genérica, não me parece que a essência da norma tenha sido maculada, posto que os programas objeto da demanda temporária, realmente o são, na medida que renovam-se ano a ano.
(...)
Por estas razões, resolvo o incidente de constitucionalidade no sentido de que a lei estadual de nº 9.878/2012
é constitucional, e, por conseguinte, no plano da eficácia, passíveis de aplicação os seus dispositivos.
Quanto à irregularidade relativa à contratação temporária efetivada pelo Edital de nº 048/2012, entendo que o
mesmo se mostra compatível com a necessidade excepcional de interesse público temporária, ora evidenciada,
excepcionalidade esta relativa à situação de desenvolvimento da ação voltada a otimizar a prestação educacional que é dever do Estado, motivo pelo qual divirjo da
área técnica e do Parquet de Contas e afasto a presente
www.tce.es.gov.br

irregularidade. (Grifos do autor)
Colaciono ainda o entendimento do STF em duas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade nas quais aquele Tribunal entende ser cabível a contratação temporária até
mesmo para a contratação de serviços para o desempenho de atividades de caráter permanente e regular, pois
o interesse público não pode ser punido pela inércia da
Administração.
A ADI 3068/DF considera constitucional contratações
temporárias realizadas pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE e a ADI/MA foi proposta pelo
Procurador Geral da República e face de Lei de contratação temporária do estado do Maranhão. Observe:
O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis
ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quer para o desempenho das atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional,
quer para o desempenho das atividades de caráter regular e permanente. A alegada inércia da administração
não pode ser punida em detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em risco o princípio da
continuidade da atividade estatal.
Por fim, destaco que a Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014, da Prefeitura de São Roque do Canaã, de modo geral, é clara quanto aos casos excepcionais em que serão realizadas as contratações temporárias, prevê prazo determinado para as referidas contratações, dispõe de forma correta acerca da temporariedade, menciona sobre o excepcional interesse público e
que a contratação deve ser indispensável.
Entretanto observo que o inciso IV e os parágrafos 1º e
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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3º do artigo 237, da referida lei, merecem alguns comentários, vejamos:
O inciso IV, dispõe: “substituição dos servidores, legalmente afastados de suas funções, e cujo afastamento
prejudique o desempenho normal dos serviços prestados à população do Município, especialmente nas áreas
de saúde e educação, em atendimento aos artigos 196 e
205 da Constituição Federal, pelo tempo suﬁciente para
organizar concurso público, ou quando houver necessidade da ampliação na prestação do serviço público,
e não houver servidor concursado para o cargo. (grifei)
Já o parágrafo 1º do referido artigo, determina que: “as
contratações de que trata este artigo terão dotação específica e respeitarão o prazo de 01 (um) ano, podendo
ser prorrogado. (grifo nosso)
Observe que conforme destacado, ambos dispositivos
não fixam de forma clara o prazo para cessar as contratações temporárias, o que infringe ao que determina o STF
e a jurisprudência dessa Corte de Contas sobre o tema.
Assim, ante a ausência de fixação de prazo entendo que
os trechos, do inciso IV, bem como §1º, do artigo 237 da
referida lei, destacados a seguir devem ter sua exequibilidade negada:
Art. 237 [...]
IV [...] pelo tempo suﬁciente para organizar concurso
público, ou quando houver necessidade da ampliação
na prestação do serviço público, e não houver servidor
concursado para o cargo.
§1º podendo ser prorrogado.
Ademais, conforme exposto neste voto o processo seletivo é medida essencial para se realizar a contratação
temporária, dessa forma entendo que o §3º deve ter sua

exequibilidade negada por esta Corte de Contas, por determinar que alguns tipos de contratações poderiam ser
prescindidas de processo seletivo.
Por fim, entendo que devem ser expedidas determinações que estarei submetendo à 2ª. Câmara, oportunamente, visando o aprimoramento do comando normativo que autoriza tais contratações.

feito.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

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

Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.

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:

Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, apresentada pelo Sr. Rubens Casotti (atual prefeito), noticiando a ocorrência de ilegalidades na
contratação de temporários, através de processo seletivo simplificado, através dos Editais 001, 002 e 003/2016,
com os quais intenta contratar diversos profissionais da
saúde e da limpeza pública, além de formação de cadastro de reserva para contratação de auxiliar administrativo, mecânico, engenheiro civil, mecânico de máquinas
leves e pesadas, nutricionistas, pedreiro, psicólogo e recepcionista.

REJEITAR parcialmente o Incidente e Inconstitucionalidade
NEGAR exequibilidade a parte final do inciso IV e do §1º
do artigo 237 da Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014, abaixo em destaque:
IV [...] pelo tempo suﬁciente para organizar concurso
público, ou quando houver necessidade da ampliação
na prestação do serviço público, e não houver servidor
concursado para o cargo.
§1º [...] podendo ser prorrogado.
NEGAR exequibilidade ao §3º do artigo 237 da Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014.
DAR CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão conforme determina §7º, art. 307 do RITCEES;
Após a votação do incidente em sede de preliminar, remetam-se os autos a 2ª Câmara para prosseguimento do
www.tce.es.gov.br

Preliminarmente, o relator concedeu a medida cautelar pleiteada, bem como determinou a notificação
dos responsáveis, por meio da Decisão Monocrática nº
1593/2016-1.
Todavia, ante a juntada das justificativas pelo responsável indicado, o relator revogou a medida cautelar concedida, em razão da verificação do periculum in mora reverso, determinando o prosseguimento do feito no rito
ordinário.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência elaborou a Instrução Técnica
Inicial nº00197/2017-3, para expedir notificação ao Sr.
Rubens Casotti-Prefeito Municipal, para se manifestar
quanto à possibilidade de negar exequibilidade do Estatuto dos Servidores Públicos de São Roque do Canaã - Lei
Municipal nº 564/2009, artigos 236 e 237, em virtude de
inconstitucionalidade, por desatendimento ao disposto
nos incisos II e IX do artigo 37, da CF, e opinou ainda pela citação dos responsáveis quanto ao seguinte indício de
irregularidade:
Promoção irregular de editais dos processos seletivos
simplificados para contratação de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público e
processo seletivo público.
Nos termos da proposta técnica, o relator prolatou a Decisão Monocrática nº 00360/2017, decidindo pela citação do senhor Marcos Geraldo Guerra (ex-prefeito) e notificação do senhor Rubens Casotti (atual prefeito), o que
se deu através dos Termos de citação 0628/2017 e de
notificação 1104/2017.
Foi apresentada a defesa dos responsáveis, senhores
Marcos Geraldo guerra (peça 0211/2017-1) e Rubens Casotti (peça 0208/2017-8), com a informação deste último
de que se comprometia a negar exequibilidade aos artigos 236 e 237 da Lei Municipal nº 564/2009 (Petição Intercorrente nº 00029/2017-4).
Nesse passo, a Secex Previdência elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 03815/2017-1 e opinou pelo reconhecimento de inconstitucionalidade dos artigos
236 e 237 da Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela
Lei 743/2014, por responsabilizar o Sr. Marcos Geraldo
Guerra – ex Prefeito de São Roque do Canaã pela irre-

gularidade apontada, por aplicar multa ao responsável
e por expedir determinação ao atual Prefeito Sr. Rubens
Casotti.

metam-se os autos a 2ª Câmara para prosseguimento do
feito.

Ato contúnuo, o Ministério Público de Contas se manifestou, anuindo a proposta técnica, por meio do Parecer
– PPJC 4428/2017-8, da lavra do procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.

II.1 Do incidente de inconstitucionalidade dos artigos 236 e 337 lei municipal 564/2009, alterada pela lei
743/2014 e

Em seguida, os autos encaminhados ao relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner que apreciando a matéria proferiu o voto 5147/2018-2, cujos termos reproduzo:
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:
REJEITAR parcialmente o Incidente e Inconstitucionalidade
NEGAR exequibilidade a parte final do inciso IV e do §1º
do artigo 237 da Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014, abaixo em destaque:
IV [...] pelo tempo suﬁciente para organizar concurso
público, ou quando houver necessidade da ampliação
na prestação do serviço público, e não houver servidor
concursado para o cargo.
§1º [...] podendo ser prorrogado.
NEGAR exequibilidade ao §3º do artigo 237 da Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014.

II. FUNDAMENTOS

Base legal: art. 37, II e IX, da CF/88 e art. 32, II e IX, da
Constituição do Espírito Santo.
O representante/atual prefeito, senhor Rubens Casotti,
alega, em síntese:
O Município de São Roque do Canaã teria ultrapassado o
limite prudencial em 51,53%;
O certame contemplará 81 vagas e cadastro de reserva;
O quantitativo de vagas disponibilizadas para o processo seletivo é superior ao de cargos ocupados em setembro de 2016, o que implicaria em um aumento expressivo na folha de pagamento, extrapolando os limites constitucionais;
Questiona a conveniência e oportunidade de o gestor estar a menos de 60 (sessenta) dias do final de seu mandato realizar um processo seletivo para contratação de pessoal já extrapolando o limite admissível;
Alega que a manutenção do certame poderá trazer prejuízo de natureza econômica para a gestão municipal em
2017, tendo em vista que a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê uma redução do orçamento do Município de
São Roque do Canaã de aproximadamente 8%;

DAR CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão conforme determina §7º, art. 307 do RITCEES;

O prejuízo do município será ainda maior pela imperativa necessidade de redução de gastos na próxima gestão,
visando a recuperação do equilíbrio fiscal;

Após a votação do incidente em sede de preliminar, re-

alegou que grande parte dos servidores temporários fo-
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ram contratados para ocupar cargos previstos no Decreto Municipal 75/1990 e nas Leis Municipais 990/2011,
112/1991, 371/1998 e 971/2010, os quais destinam-se
à realização de ação de governo, ou seja, para manutenção de atividades de natureza permanente, contrariando
o disposto no artigo 37, II e IX, da CRF/1988.
informou que o último concurso público realizado pelo
executivo municipal ocorreu no exercício de 2008, tendo sua validade se estendido até 24 de junho de 2010,
o que, sob a ótica da análise técnica, reforça o entendimento de que os servidores temporários estavam sendo
utilizados para cobrir a deficiência do quadro permanente da Prefeitura como mão de obra substitutiva aos servidores de carreira.
Em defesa, o senhor Marcos Geraldo Guerra (ex-prefeito/representado) apresenta as seguintes justificativas:
afirmou que foi instituído o regime estatutário no município de São Roque do Canaã, conforme previsto na Lei
Orgânica do Município, por intermédio da Lei Municipal
026/97, alcançando todos os servidores;
se reportou aos termos da Lei 11.350/2006, que obrigava processo seletivo público aos agentes comunitários
de saúde e de combate a endemias, conforme previsão
contida na EC 51/2006, bem como tratou da alteração
jurisprudencial sobre o tema, com a obrigatoriedade de
contratação destes profissionais por regime jurídico único, conforme entendimento externado na ADI 2135/DF,
o que resultou na criação de cargos efetivos na área de
saúde do município, através da Lei 407/2007, inclusive
os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias;
informou que a relação jurídica do servidor temporário

com o município seria sob a forma de contrato de direito administrativo;
argumentou que a natureza temporária independe da
atividade ser de caráter eventual ou permanente, bastando que a demanda a ser suprida se caracterize pela transitoriedade, pelo excepcional interesse público e que não possa ser suprida pelos recursos humanos já pertencentes à Administração Pública, citando como atividades de natureza permanente as desenvolvidas
nas áreas de saúde, educação, limpeza pública, sobre as
quais entende não se afastar a possibilidade de contratar
por excepcional interesse público;
tratou da legislação do município sobre a matéria de
contratação de temporários – lei municipal 564/2009,
com alteração dada pela lei municipal 743/2014;
argumentou ausência de intenção de burlar a constituição e desrespeitar a regra do concurso público, afirmando que o objetivo era apenas de dar continuidade aos
serviços públicos, dada a necessidade social, tendo em
vista a carência de servidores. Afirma que não houve enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário nestes procedimentos, e nessas condições, entende que não incorreu
em ato de improbidade;
por fim, alegou que a Lei indigitada, assim como as demais, emanava do Poder Legislativo e gozava de presunção de legitimidade e constitucionalidade, razão pela
qual, como prefeito, não poderia deixar de lhe dar cumprimento, enquanto não houvesse pronunciamento em
sentido contrário ou sua revogação pelo próprio legislativo municipal.
Lado outro, na defesa apresentada pelo senhor Rubens
Casotti, atual prefeito de São Roque do Canaã, verifico
www.tce.es.gov.br

que além dele se comprometer a negar exequibilidade
aos artigos 236 e 237 da Lei Municipal 564/2009, até decisão futura e definitiva por parte desta Corte de Contas, com relação à inconstitucionalidade dos referidos
dispositivos legais, bem como no que diz respeito a modulação dos seus efeitos, apresenta as seguintes informações:
[...]
Importante ressaltar, Excelência, que, tanto a Lei n°
564/2009, quanto a Lei n° 743/2014 -que alterou diversos incisos do art. 237 do referido estatuto -foram feitas
e publicadas em mandatos de outros prefeitos, inclusive,
do requerido, e não pelo requerente.
Importante ressaltar que o requerente se encontra em
seu primeiro ano de mandato como Prefeito no Município de São Roque do Canaã/ES, tendo, inclusive, diversos
desafios a serem cumpridos.
É de conhecimento as funções consultivas e fiscalizatórias exercidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nesses últimos anos.
Porém, importante ressaltar e pedir a este Tribunal a
sensibilidade com relação ao requerente, em especial,
no que diz respeito ao seu primeiro mandato.
Destaca-se que o requerente, juntamente com sua equipe, está definindo as funções essenciais e cargos definitivos, inclusive, no que diz respeito aos serviços ordinários permanentes a serem prestados no Município de
São Roque do Canaã/ES, com objetivo de realizar, futuramente, concursos públicos.
Além disso, com relação aos futuros processos seletivos,
o requerente já tem estudado um projeto de lei para ser
enviado ao Poder Legislativo Municipal no que diz resSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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peito a uma mudança da Lei n° 564/2009, em especial,
do arts. 236 e 237, a fim de que a referida lei esteja de
acordo com o ordenamento jurídico pátrio.

ção temporária de excepcional interesse público, conforme disposto abaixo:

Importante ressaltar que existem cargos dos processos seletivos com relação aos editais números 01/2016,
02/2016, 03/2016 e 04/2016 que não tiveram interessados, mesmo após a nova abertura de cadastro de reservas, inclusive, com novo prazo para que candidatos se
habilitassem, conforme decretos anexos.

Art. 236 Para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, sob a forma de contrato de direito administrativo.

Isto posto, após as devidas considerações, o requerente, conhecedor do referido processo, compromete-se a
negar exeguibilidade aos arts. 236 e 237 da Lei Municipal n° 564/2009, em especial, para realização de futuros
processos seletivos no Município de São Rogue do Canaã/ES.
No caso em exame a equipe técnica e o órgão ministerial,
reconheceram a inconstitucionalidade dos artigos 236 e
237 da Lei Municipal 564/2009, em virtude da desobediência ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição da República Federal, nos termos da Súmula 347 do Supremo
Tribunal Federal e, por sua vez, o relator votou por negar
exequibilidade ao § 3º do artigo 237 da referida Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014, e a parte final do inciso IV e do §1º do artigo 237 do mesmo diploma legal, abaixo em destaque:
IV [...] pelo tempo suficiente para organizar concurso público, ou quando houver necessidade da ampliação na
prestação do serviço público, e não houver servidor concursado para o cargo.
§1º [...] podendo ser prorrogado.
Pois bem.
Os artigos da lei ora questionados, tratam de contrata-

Lei Municipal nº 564/2009

Art. 237 Consideram-se como necessidade temporária
de excepcional interesse público as contratações que visem a:
I - Combate a surtos endêmicos ou epidêmicos; (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
II – assistência a emergências em saúde pública; (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
III - assistência a situações de calamidade pública; (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
IV - substituição dos servidores, legalmente afastados de
suas funções, e cujo afastamento prejudique o desempenho normal dos serviços administrativos ou
dos serviços prestados à população do Município,
especialmente nas áreas de saúde e educação, em
atendimento aos artigos 196 e 205 da Constituição
Federal, pelo tempo suficiente para organizar o concurso público, ou quando houver necessidade da ampliação na prestação do serviço público, e não houver
servidor concursado para o cargo; (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
V - permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de
pesquisa científica e tecnológica; (Redação dada pela Lei
nº. 743/2014)
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VI - executar convênios com o Governo Federal, Estadual e autarquias, nas áreas de saúde, educação e assistência social relativos aos programas governamentais; (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
VII - realização de serviço considerado essencial, cuja
inexecução, possa comprometer a saúde, a segurança
de pessoas ou bens ou a regular prestação de serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde
e educação.
(Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
§ 1º - As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e respeitarão o prazo de 01 (um) ano,
podendo ser prorrogado. (Redação dada pela Lei nº.
743/2014)
§ 2º - O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação na impressa oficial do Município, prescindido de concurso público.
(Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
§ 3º - As contratações de que tratam os incisos I, II, III, IV,
V e VII deste artigo serão prescindidas de processo seletivo simplificado. (Redação dada pela Lei nº. 743/2014)
§ 4º O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação na impressa oficial do Município, prescindido de concurso público.
Foi questionado no presente processo o fato de as contratações temporárias realizadas pela Prefeitura não terem preenchido os requisitos autorizadores constante na
Constituição Federal, quais sejam: contratação por tempo de determinado, previsão em lei e necessidade de excepcional interesse público, devidamente justificada.
O relator em seu voto reconhece que a regra para preenchimento de cargos público é o concurso público, entreSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

59

ATOS DO PLENÁRIO

tanto, alega que a própria Constituição Federal de 1988
expressamente autoriza a contratação de temporários,
desde que preenchidos os requisitos ali dispostos, conforme disposto no artigo 37 inciso IX, segue abaixo transcrito:

de Gestão e Recursos Humanos, Acórdão TC 941/2015
– Plenário, processo TC 12504/2014 – Acórdão TC1558/2015 – Plenário, processo TC 1604/2013 – Acórdão TC-370/2014 – Plenário, processo TC 5765/2012 –
Acórdão TC-181/2013 – Plenário).

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 da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19 de 1998)

Ao final, o relator colacionou o entendimento do STF em
duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nas quais
aquele Tribunal entende ser cabível a contratação temporária até mesmo para a contratação de serviços para o
desempenho de atividades de caráter permanente e regular, pois o interesse público não pode ser punido pela inércia da Administração (ADI 3068/DF. Relator Ministro Marco Aurélio p/ o ac. Ministro Eros Grau. Julgamento: 25-8-2004. DJ de 23-9-2005. Órgão Julgador: Tribunal
Pleno e ADI 3.247/MA. Relator Ministro. Cármen Lúcia.
Julgamento: 26-3-2014. DJE de 18-8-2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

(...)
IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público.
Também reconhece o relator que existem particularidades dos órgãos públicos que podem resultar na necessidade fática de ocorrerem contratações temporárias em
detrimento de preenchimento de cargos efetivos.

Por derradeiro, o relator requereu a expedição de determinação visando o aprimoramento do comando normativo que autorizava tais contratações.

Para corroborar seu entendimento colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF em julgamento de Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI 3649/
RJ Rio de Janeiro. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Relator Min. Luiz Fux Julgamento: 28/05/2014. Órgão
Julgador: Tribunal Pleno), bem como acosta doutrina do
renomado administrativista Celso Antônio Bandeira de
Mello (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2011,
p.285), entre outros julgados.

De fato, observo no caso concreto, que há ﬂagrante inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014, da Prefeitura de São Roque do
Canaã, uma vez que apesar da previsão expressa e clara sobre os casos excepcionais em que seriam realizadas
as contratações temporárias, os dispositivos legais não
fixam o prazo para cessar as contratações temporárias,
o que se entende como infringência ao que determina
o STF e a jurisprudência dessa Corte de Contas sobre o
tema.

O relator especialmente se reportou aos processos julgados sobre a matéria no âmbito deste Tribunal de Contas
(processo TC 2688/2007 – SEGER – Secretaria de Estado

Ademais, como bem asseverou o relator “o processo seletivo é medida essencial para se realizar a contratação
temporária, dessa forma entendo que o §3º deve ter sua
www.tce.es.gov.br

exequibilidade negada por esta Corte de Contas, por determinar que alguns tipos de contratações poderiam ser
prescindidas de processo seletivo”.
Da mesma forma a área técnica afirma haver a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 564/2009, com redação alterada pela Lei n. 743/2014, porque dispõe sobre a
contratação emergencial e por tempo determinado, entretanto, o texto da Carta de 1988 prevê o concurso como regra e a contratação temporária movida por excepcional interesse público como exceção, o que não foi verificado no caso em exame.
Conforme bem explicado na instrução inicial, a lei local
em análise não nomeia os casos excepcionais, tampouco a temporariedade da necessidade, chegando a prever
que “quando houver necessidade da ampliação na prestação do serviço público, e não houver servidor concursado para o cargo (inc.IV)” ou quando puder ficar comprometida a execução de serviço que é essencial e corriqueiro na administração, como saúde e educação (inc.
VII), ampliando de forma indevida o permissivo constitucional contido no art. 37, IX, bem como afronta ao que
dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal, que prevê
o concurso público como regra para as contratações de
pessoal.
Além disso, foi destacado pela área técnica que “o § 3º
do art. 237, com a nova redação trazida pela Lei Municipal 743/2014, aﬁrma que até mesmo o processo seletivo
simpliﬁcado estaria dispensado para algumas contratações, o que é terminantemente proibido pela Constituição Federal por ferir os princípios da supremacia do interesse público, impessoalidade, igualdade e moralidade”.
Ora, pelos critérios apresentados na jurisprudência encartada pelo relator sobre o tema, verifico que a lei muSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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nicipal representada se encontra em confronto com o
texto constitucional, pois deixou de atender a três requisitos, quais sejam:
a necessidade deve ser temporária;
o interesse público deve ser excepcional e
a necessidade de contratação há de ser indispensável,
sendo vedada a contratação para os serviços ordinários
permanentes do Estado.
Sobre o tema, destaco que a jurisprudência do STF tem
se posicionado no sentido de que a contratação por tempo determinado deverá cumprir os seguintes requisitos:
a) hipótese prevista em lei ordinária; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; e
d) interesse público excepcional. Nesse sentido, são os
precedentes: ADI 3.210/PR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 3.12.2004; ADI 2.229/ES, Rel. Min. Carlos
Velloso, Tribunal Pleno, DJ 25.6.2004 e ADI 1.500/ES, Rel.
Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.8.2002.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, foi editada a Lei
Complementar Estadual nº 809/2015 que regulamenta
as condições e os requisitos que deverão ser observados
para a formalização da contratação de servidores públicos sob o regime de designação temporária no âmbito
do Poder Executivo Estadual do Estado do Espírito Santo.
Acerca da opção do administrador pela contratação temporária, entendo que os períodos de grave crise financeira, realmente podem comprometer consideravelmente
a administração pública e suscitar contratações de vínculo precário como medida para afastar o crescimento
desmesurado das despesas obrigatórias de caráter continuado e despesas com pessoal e a ruptura da prestação de serviços públicos essenciais ao desenvolvimento

do Município.
Nesse contexto, e diante do princípio da gestão fiscal
responsável, a contratação temporária, em alguns casos,
surge como uma alternativa ao administrador público,
que deverá cumprir todos os limites de gastos dispostos
na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao mesmo tempo em que não poderá se abster de oferecer os serviços
públicos necessários à população municipal, tais como a
promoção de serviços essenciais de saúde pública e limpeza pública, no caso concreto verificados.
Assim, em determinadas circunstâncias ocasionais, a
contratação temporária pode ser justificada como uma
alternativa excepcional, a ser adotada, por exemplo,
diante da necessidade de se cumprir o ano letivo sem interrupções, de se promover atendimentos de saúde continuamente, ou seja, de operacionalizar os serviços públicos básicos aos cidadãos.
Acerca do tema, ressalto que parte da doutrina alerta
que “não são raros os casos em que situações excepcionais acarretam problemas graves, que clamam soluções
imediatas”. (Gustavo Alexandre Magalhães, Contratação
Temporária por Excepcional Interesse Público: Aspectos
Polêmicos, 2.ed., São Paulo, 2012).
Para a análise do caso concreto é necessário considerar
as consequências práticas das decisões em face das possíveis alternativas, conforme preconizado no artigo 20,
do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de
Introdução ao Código Civil Brasileiro):
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão.
www.tce.es.gov.br

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
A LINDB também determina que a decisão proferida indique, de modo expresso, as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime
sem prejuízo aos interesses gerais, conforme se verifica
adiante:
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá
indicar de modo expresso suas consequências jurídicas
e administrativas.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições
para que a regularização ocorra de modo proporcional
e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas
que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (g.n.).
Sendo assim, importa destacar que a realização do concurso público para provimento das vagas da prefeitura
municipal em momento de grave crise e instabilidade financeira poderia ocasionar o aumento de despesa obrigatória de caráter continuado e despesas com pessoal,
as quais, prescindem da comprovação de existência de
crédito orçamentário suficiente para suportar as contratações, nos termos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade
A esse respeito, os artigos 16 e 17 da LRF - que tratam
das despesas obrigatórias de caráter continuado, exiSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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gem a apresentação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, acompanhado das informações sobre o
montante a ser dispendido pelo município e os recursos
para o custeio das respectivas despesas, como condição
para o aumento ou criação de despesas.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a
lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado
a despesa corrente derivada de lei, medida provisória
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente
a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de
que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem
dos recursos para seu custeio.
A preocupação com o aumento do gasto público também está presente no artigo 15 do mesmo diploma legal, ao estabelecer que a geração de despesa ou assunção de obrigação sem atender as exigências contidas no
artigo 17 serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. Nada mais apropriado e condizente com o momento. Adiante, o dispositivo de lei:

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares
e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou
assunção de obrigação que não atendam o disposto nos
arts. 16 e 17. (g.n.)
Neste sentido, é importante considerar também o atual
cenário brasileiro de crise financeira e de desequilíbrio
dos gastos públicos municipais - decorrente, em especial, da queda de arrecadação, da redução das transferências constitucionais e dos gastos crescentes com previdência e pessoal - impõe ao julgador a observância de
todos estes fatores, quando da elaboração de sua decisão.
Em se tratando de despesas com pessoal, observo que
o legislador pátrio deu bastante importância ao tema, e
não poderia ser diferente, diante do impacto que estas
despesas promovem no equilíbrio das contas públicas. O
caput do art. 169 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 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”.
Nesse âmbito, os artigos 18 a 23 da LRF estabelecem poderosas salvaguardas para impedir que as despesas com
pessoal saiam dos trilhos, as quais, 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.
Paralelamente, o artigo da art. 169, § 1º, I e II, da CF/88
prescreve que a concessão de qualquer vantagem ou auwww.tce.es.gov.br

mento de remuneração, a criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
O artigo 169 da CF/1988 também exige a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a
realização das respectivas despesas. De acordo com Uadi Lammêgo Bulos, o preceito inovou a ordem constitucional brasileira, evidenciando a preocupação de condicionar as vantagens e o aumento dos servidores à prévia
dotação orçamentária suficiente ou autorização específica na LDO (BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal
Anotada. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2015).
Este mesmo artigo prevê ainda que a despesa com pessoal ativo e inativo dos municípios não poderão exceder
ao limite de 60% da receita corrente líquida, discriminados pelo artigo 19 da LFR. E, conforme o artigo 22 também da LRF, 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.
Já os incisos I, II e III do art. 23, § 3º da LRF estabelecem
que se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite,
o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no
primeiro quadrimestre, conforme preceituado no citado
art. 23 da LRF, in verbis:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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gão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

Como demonstrado pela arquitetura constitucional e infraconstitucional sobre o tema, em casos de severos desajustes nas contas públicas, onde os limites de despesas com pessoal são ultrapassados, até os servidores estáveis poderão ser demitidos para que haja o retorno ao
enquadramento legal previsto na LRF e na CF/88.

Todavia, a Lei de Responsabilidade estabelece que o prazo previsto no art. 23 da LRF deve ser contado em dobro,
nos casos de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto Nacional (PIB), conforme se depreende da redação do seu art. 66:

Entretanto, tais medidas podem ser traumáticas do ponto de vista administrativo. A perda de cargo de servidores estáveis que receberam ao longo da carreira, treinamento, capacitação e investimentos de toda ordem é um
remédio amargo demais para eles e para a administração pública. Por isso, o ideal é que se evite a todo custo
o ponto de saturação, qual seja, aproximar as despesas
com pessoal aos limites impostos pela LRF.

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional
ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
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
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.

Neste passo, é recomendável que os gestores adotem
absoluta prudência na geração de despesas com pessoal, entendida como o somatório dos gastos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Nestas hipóteses, se 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.

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.
www.tce.es.gov.br

Assim, tendo em conta as premissas acima dispostas e
visando melhor compreender o caso em concreto, consultei as informações do sistema CidadesWeb sobre as
despesas de pessoal realizadas pelo Município de São
Roque do Canaã no portal eletrônico do TCEEES.
Constatei nos dados obtidos, limites em desacordo com
a informação prestada pelo representante pois, inobstante os gastos do executivo com pessoal apresentaram
crescimento, partindo de 44,36% da RCL em 2012, para 46,37% em 2013, 47,78% em 2014, 48,99% em 2015,
50,83% em 2016, 50,81% em 2017 e 50,98% em 2018,
não foi alcançado em nenhum exercício o limite prudencial de 51,30%, chegando no limite de alerta apenas em
2015 para frente, correspondente a 90% do percentual
indicado no art. 20 da LRF (art. 59, § 1º, inciso II, da LRF),
senão vejamos:
Quadro 2 – Desempenho do município de São Roque do
Canaã com relação as despesas de pessoal
(FIGURA)
Fonte: CidadES – TCEES. Disponível em: https://cidades.
tce.es.gov.br.
Considerando os percentuais de gastos com pessoal dispostos no quadro acima, é possível verificar que até então aquele executivo não foi capaz de reduzir as despesas de pessoal, revelando, ainda, que o simples crescimento vegetativo das despesas, por si só, já seria capaz
de comprometer os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal ao longo dos mandatos do gestor
ora representado e do representante.
Outrossim, destaco que muitas das contratações temporárias dispostas nos Editais de processo seletivo são passíveis, a primeira vista, de terceirização por parte da adSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ministração pública, como exemplo, os cargos de agente
de limpeza e alimentação, agente de portaria, agente de
serviços operacionais, motorista, operador de máquinas
pesadas e técnicos de processamento de dados.
Há que se ressaltar que embora os contratos em questão
fossem renovados por diversos anos seguidos naquele
município, antes mesmo do mandato do representado,
senhor Marcos Geraldo Guerra, estavam todos expirando em dezembro de 2016, ao final do seu mandato, o
que requeria a medida de realizar processo seletivo para recompor o quadro de pessoal, sobretudo, em se trantando de funções essenciais da saúde e limpeza pública.
Ocorre que como estava o ex-prefeito, senhor Marcos
Geraldo Guerra, em período eleitoral em que há vedação legal para o aumento das despesas, tratou o mesmo de realizar o processo seletivo mas, somente fez aumentar efetivamente estas despesas no mandato de seu
sucessor, quando da nomeação e posse dos candidatos
aprovados na seleção por ele realizada.
Isto posto, registro como urgente e necessária a adoção
de providências na atual gestão do prefeito, senhor Rubens Casotti, visando ajustar as despesas de pessoal do
Município, sobretudo os realizados em outras áreas da
administração pública que não as estritamente indispensáveis para o atendimento das necessidades básicas de
saúde e limpeza pública do município, tais como a realização de estudo ou levantamento, de forma a identificar prioridades quanto a necessidade de pessoal, avaliando a possibilidade de extinção de cargos, terceirização de mão de obra, relocação e redistribuição de servidores, implantação de regras visando a redução gradativa de servidores temporários e outras medidas que julgar necessárias para imprimir regularidade na contrata-

ção de pessoal.
Destaco que existe entendimento sobre o assunto neste Tribunal, a respeito da necessidade de planejamento
e de estudo prévio para a promoção das contratações de
servidores municipais de vínculo temporário e permanente, como restou demostrado no Acordão 128/2014
-8 – PLENÁRIO (Processo TC 7354/2008-1), in verbis:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) CONHECER - 2)
ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA - 3) PROVIMENTO PARCIAL - REFORMULAR ACÓRDÃO TC- 309/2008 - EXCLUIR
RESSARCIMENTO E MULTA - REGULAR COM RESSALVA 4) DETERMINAÇÃO - 5) ARQUIVAR.
[...]
ITEM 9 - ‘Ausência de concurso público’, em infringência ao artigo 37, caput e incisos II e IX, da Constituição
Federal
[...]
No caso concreto, afirma o recorrente que o Município
de Vila Velha vem adotando a contratação de temporários, devidamente autorizadas por lei, observando prazos e limites legais, para atender demanda de serviços
que não podem ser interrompidos, com o intuito de, gradativamente, ir fazendo substituições por contratados
efetivos, conforme nomeações oriundas dos concursos
públicos realizados, ou a serem realizados, nas diversas
áreas que carecem de pessoal naquela municipalidade,
como, saúde, educação e meio-ambiente.
Entendo relevante destacar a questão da possibilidade
de interferência dessas contratações (ou dessas não contratações, por assim dizer), nas atividades precípuas do
Município de Vila Velha, de forma que é necessário prewww.tce.es.gov.br

servar o interesse público, notadamente à vista do princípio da continuidade do serviço público.
Ademais, é bom destacar que a situação em questão
ocasiona, a exemplo de tantos outros Órgãos da Administração Pública Municipal e Estadual, um estudo prévio para adequação do quadro de pessoal das diversas
Secretarias Municipais, precipuamente em face da situação ﬁnanceira e orçamentária da Prefeitura, que poderá ou não comportar a assunção de despesas perenes, como o caso de nomeações de efetivos, para somente assim, optar por iniciar procedimento de elaboração e realização de um Concurso Público, ao invés de
contratar temporários.
Ainda há que se considerar que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige planejamento do administrador, especialmente quanto aos limites de gasto com pessoal,
sendo inadequado exigir do Administrador, a realização de concurso público sem a existência de um adequado estudo de impacto desse custo na administração pública.
A lição de Celso Ribeiro Bastos (in Curso de Direito Administrativo, 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 1996, p. 165.),
é esclarecedora nesta oportunidade, conforme a seguir
transcrito:
“O serviço público deve ser prestado de maneira continua, o que signiﬁca dizer que não é passível de interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste, o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade, assim como com eﬁciência e oportunidade”... “Essa continuidade
aﬁgura-se em alguns casos de maneira absoluta, quer dizer, sem qualquer abrandamento, como ocorre com serviços que atendem necessidades permanentes, como é o
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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caso de fornecimento de água, gás, eletricidade. Diante,
pois, da recusa de um serviço público, ou do seu fornecimento, ou mesmo da cessação indevida deste, pode o
usuário utilizar-se das ações judiciais cabíveis, até as de
rito mais célere, como o mandado de segurança e a própria ação cominatória”.
Nesse sentido, pois, há precedentes neste Tribunal, afastando a irregularidade de contratação temporária em
casos semelhantes, conforme se verifica do processo TC
8360/2010 – Acórdão 297/2013.
Ante o exposto, entendo por bem não aplicar sanção ao
ora recorrente, em particular, porque em casos análogos
entendi que esta irregularidade não possui abrangência
ofensiva suficiente para macular a gestão do Ordenador,
razão pela qual relevo a irregularidade, encaminhando,
contudo, determinação ao atual gestor daquele Município.
[...]
III. CONCLUSÃO:
Pelo exposto, divergindo da área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas, VOTO no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto, no seguinte sentido:
[...]
a) Encaminhar determinação ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Vila Velha para que promova a atualização do Plano de Cargos e Carreira Permanente que venha atender as diversas Secretarias do Município em comento, adotando providências necessárias para sanar a
falta de cargos efetivos na sua estrutura orgânica, adequando-o a demanda de serviços considerados essenciais para a continuidade dos trabalhos daquele Execu-

tivo, e, quando da realização de concurso público para o
provimento de referidos cargos, observe também o impacto dessas contratações nas contas municipais em
função, sobretudo, da tendência de queda na arrecadação, cujos reﬂexos impactarão nos limites legais estabelecidos nos artigos 21, 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). (g.n.)
Deste modo, após a realização de todas as medidas, estando regularizados os limites de gastos de pessoal dispostos na LRF e caso subsista a necessidade de contratação de servidores públicos para o desempenho do executivo municipal, seja verificada a necessidade de contratação por meio de concurso público, que deverá ser
precedida da apresentação de estudos atualizados que
revelem, especialmente, a estimativa do impacto orçamentário-financeiro das despesas no exercício em que
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.
Neste interregno, importa frisar que o ora representante
e atual prefeito, senhor Rubens Casotti, alega que, juntamente com sua equipe, está definindo as funções essenciais e cargos definitivos, inclusive, no que diz respeito
aos serviços ordinários permanentes a serem prestados
no Município de São Roque do Canaã/ES, com objetivo
de realizar, futuramente, concurso público.

constitucionalidade da lei municipal em vigor, as contingências normais de pessoal da administração municipal,
mormente as que tratam de serviços essenciais, restarão sem respaldo legal, acaso preliminarmente for negada a exequibilidade da lei de contratação temporária em
questão por parte deste Tribunal.
No caso concreto, portanto, respaldado na insegurança advinda do atual cenário do desempenho das contas
públicas dos entes federados, bem como nos princípios
constitucionais da razoabilidade, economicidade e eficiência, voto acolhendo o incidente de inconstitucionalidade da lei municipal sob análise, conforme competência prevista no art. 176 da Lei Orgânica do TCEES, na forma proposta pelo eminente relator:
NEGAR exequibilidade a parte final do inciso IV e do §1º
do artigo 237 da Lei Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014, abaixo em destaque:
IV [...] pelo tempo suﬁciente para organizar concurso
público, ou quando houver necessidade da ampliação
na prestação do serviço público, e não houver servidor
concursado para o cargo.
§1º [...] podendo ser prorrogado.

Além disso, com relação aos futuros processos seletivos,
informa que já tem estudado um projeto de lei para ser
enviado ao Poder Legislativo Municipal no que diz respeito a uma mudança da Lei n° 564/2009, em especial,
do arts. 236 e 237, a fim de que a referida lei esteja de
acordo com o ordenamento jurídico pátrio.

Todavia, por entender não razoável e pertinente neste
momento o consequente afastamento da Lei no mundo
jurídico, pelos reﬂexos negativos que este procedimento
poderá acarretar no âmbito daquele município, proponho efeitos prospectivos ao citado incidente, deixando
que a lei continue em vigor, respaldando as contratações
já firmadas naquele município.

Ora, a situação vivenciada pelo anterior prefeito de São
Roque do Canaã, bem como do atual prefeito, me parece de difícil solução, pois em que pese o aspecto da in-

Nesse sentido, entendo prudente o estabelecimento de
prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação
deste julgamento, para que o município se adeque as re-
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gras legais de contratação de pessoal, preservando, caso
entenda necessário, os efeitos dos processos seletivos
anteriores e das contratações dele decorrentes.
Ressalto que o prazo de 12 meses acima disposto acompanha entendimento exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3721/CE interposta pelo Governador do
Estado do Ceará nos seguintes termos:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI
COMPLEMENTAR 22/2000, DO ESTADO DO CEARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. CASOS DE LICENÇA. TRANSITORIEDADE DEMONSTRADA. CONFORMAÇÃO LEGAL IDÔNEA, SALVO
QUANTO A DUAS HIPÓTESES: EM QUAISQUER CASOS DE
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO (ALÍNEA “F” DO ART. 3º).
PRECEITO GENÉRICO. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS
DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E OUTROS (§
ÚNICO DO ART. 3º). METAS CONTINUAMENTE EXIGÍVEIS.
1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que
ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, fica
o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de professores nas situações de “a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e ) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporá-

ria”; e para “fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do ﬂuxo escolar e qualificação da população cearense” (art. 3º, § único).
3. As hipóteses descritas entre as alíneas “a” e “e” indicam ocorrências alheias ao controle da Administração
Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente
demonstrada. O mesmo não se pode dizer, contudo, da
hipótese prevista na alínea “f” do art. 3º da lei atacada,
que padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe.
4. Os projetos educacionais previstos no § único do artigo 3º da LC 22/00 correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional. Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê
de projetos de governo casuísticos, implementados por
meio de contratos episódicos, sobretudo quando a lei
não tratou de designar qualquer contingência especial
a ser atendida.
5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar
inconstitucionais a alínea “f” e o § único do art. 3º da Lei
Complementar 22/00, do Estado do Ceará, com efeitos
modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto, e com base na competência outorgada pelo artigo 29, V, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divergindo parcialmente do
entendimento técnico, ministerial e do relator, VOTO no
www.tce.es.gov.br

sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
III.1 NEGAR exequibilidade a parte final do inciso IV e do
§1º do artigo 237 da Lei Municipal nº 564/2009, alterada
pela Lei 743/2014, abaixo em destaque:
IV [...] pelo tempo suﬁciente para organizar concurso
público, ou quando houver necessidade da ampliação
na prestação do serviço público, e não houver servidor
concursado para o cargo.
§1º [...] podendo ser prorrogado.
III.2 NEGAR exequibilidade ao §3º do artigo 237 da Lei
Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014;
III.3 CONSIGNAR efeitos prospectivos ao citado incidente de inconstitucionalidade, deixando que a lei municipal
continue em vigor, preservando os efeitos dos processos
seletivos anteriores e das contratações deles decorrentes, até o prazo de de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a
partir da data da publicação deste julgamento, prazo em
que o município deverá adequar as regras legais de contratação de pessoal até então vigentes, tendo em vista a
apreciação do caso concreto;
III.4 Após a votação do incidente em sede de preliminar, remetam-se os autos a 2ª Câmara para prosseguimento do feito.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO TC-1449/2018 – PLENÁRIO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator em:

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

ÇÃO.

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

1.1 NEGAR exequibilidade a parte final do inciso IV e do
§1º do artigo 237 da Lei Municipal nº 564/2009, alterada
pela Lei 743/2014, abaixo em destaque:

RELATÓRIO

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

Trata o presente processo de Denúncia em face da Prefeitura Municipal de Itapemirim, com pedido de medida
cautelar, alegando que a Lei Complementar Municipal nº
209/2018 possui vícios materiais e formais.

IV [...] pelo tempo suﬁciente para organizar concurso
público, ou quando houver necessidade da ampliação
na prestação do serviço público, e não houver servidor
concursado para o cargo.
§1º [...] podendo ser prorrogado.
1.2 NEGAR exequibilidade ao §3º do artigo 237 da Lei
Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

A presente denúncia foi encaminhada a equipe técnica
competente por meio do Despacho nº 04449/2018-8 para análise e manifestação quanto aos requisitos de admissibilidade e pressupostos cautelares.

1.4 Após a votação do incidente em sede de preliminar,
remetam-se os autos a 2ª Câmara para prosseguimento do feito.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

2. Unânime. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Flávio Freire Farias Chamoun encampado pelo relator.

Denunciante: Pablo Luiz Cardozo Da Silva

A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – SecexPrevidencia elaborou a Manifestação Técnica
nº 00072/2018-9 e opinou por conhecer a presente denúncia, conceder a cautelar, pela determinação de prazo para que o Município adote as providências necessárias para o exato cumprimento da lei, sustando os atos
de concessão do benefício impugnado, pelo conhecimento incidental da inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 209/2018, pelo encaminhamento da Manifestação Técnica ao Ministério Público Estadual, para que se o Ministério Público de Contas entender
necessário que o mesmo represente ao Procurador Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo para, caso entenda cabível, encaminhar a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Complementar Municipal.

DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM – CONHECER – NÃO INSTAURAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DETERMINA-

Após, foi elaborado Voto por este Conselheiro Relator
conhecendo a presente denúncia, concedendo a medida
cautelar pleiteada no sentido de suspender o pagamento de qualquer gratificação ou incorporação aos venci-

1.3 CONSIGNAR efeitos prospectivos ao citado incidente de inconstitucionalidade, deixando que a lei municipal
continue em vigor, preservando os efeitos dos processos
seletivos anteriores e das contratações deles decorrentes, até o prazo de de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a
partir da data da publicação deste julgamento, prazo em
que o município deverá adequar as regras legais de contratação de pessoal até então vigentes, tendo em vista a
apreciação do caso concreto;

3. Data da Sessão: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

ACÓRDÃO TC-1450/2018 – PLENÁRIO
Processo: 01039/2018-3
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Thiago Pecanha Lopes
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mentos dos servidores decorrentes da Lei Complementar nº 209/2018 e determinando a notificação do responsável, conforme Decisão nº 00435/2018-9.
Ato contínuo, temos a Decisão Monocrática nº
00467/2018-9 notificando o Sr. Thiago Peçanha Lopes
para que no prazo de cinco dias comunique as providências adotadas com relação a Decisão 00435/2018-9.
A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – SecexPrevidencia elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 01688/2018-8 opinando por:
Reconhecer a desnecessidade do proposto incidente de
inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 209/2018
tendo em vista a sua integral revogação pela Lei Complementar 261/2018.
Pelo reconhecimento da não efetivação da apontada irregularidade de criação de despesa obrigatória de caráter continuado sem a respectiva estimativa do impacto
orçamentário-financeiro e previdenciário tendo em vista
a impossibilidade criada pelos efeitos retroativos dados
pela lei revogadora do instituto que estabeleceu a retroação dos seus efeitos até a data de criação do instituto.
Determinar ao Poder Executivo Municipal, que, ao prever ato que crie ou aumente despesa obrigatória de caráter continuado, atente para a necessidade de exato
cumprimento da lei de Responsabilidade Fiscal, em especial as disposições previstas no art.15; art.16, inciso I
e art. 17, §§ 1º e 2º, todos da Lei Complementar Federal 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, bem
como da parte final do art. 40 da CF 1998, mediante a
realização de estudo do impacto previdenciário do ato,
de forma a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Sugere-se o arquivamento do presente feito na forma
como previsto no §5º do art. 307 c/c os incisos I e II do
Regimento Interno desta Corte de Contas, tendo em vista o acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das irregularidades.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de
Contas que elaborou o Parecer nº 02788/2018-2 através
do Procurador Luciano Vieira e opinou no sentido de que
foram pagos indevidamente a Pablo do Nascimento Pereira o montante de R$ 10.012,34 e a Luciana Peçanha
Lopes o montante de R$ 2.416,78 motivo pelo qual não
se pode considerar que as irregularidades vislumbradas
no processo foram sanadas o que impossibilita a extinção do processo, devendo assim ser citado os responsáveis para apresentar alegações de defesa e/ou recolher a
importância devida.
Após, os autos seguiram mais uma vez para a equipe técnica que elaborou a Manifestação Técnica nº
00670/2018-6 opinando para que não seja determinado o ressarcimento sugerido pelo Ministério Público de
Contas.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente denúncia, de acordo com
o artigo 94 da Lei Orgânica deste Tribunal.

art. 20 e seguintes da Lei Complementar 209/2018, que
dispõe:
Art. 20 As funções gratificadas ou de confiança ou outras
gratificações financeiras concedidas aos servidores do
quadro da carreira pública municipal por 7 (sete) anos
ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados, contados
a partir de 1º de janeiro de 2013, por serviços prestados ao Município de Itapemirim ou a outros órgãos
em competente regime de cessão de servidores, passam a ter caráter permanente, vedada sua exclusão,
em garantia a estabilidade financeira.
Parágrafo Único. A estabilidade financeira que trata o
caput deste artigo levará em conta para pagamento o
maior valor recebido a título de função gratificada, de
confiança ou por recebimento de outras gratificações
financeiras, sendo cumuladas todas as gratificações para fins de cálculo, no intuito de se verificar o maior valor.
Art. 21 A atualização da parcela incorporada como estabilidade financeira ocorrerá aplicando-se os mesmos índices de reajustes de salários dos servidores municipais.
Art. 22 As vantagens relativas a quinquênios, decênios,
férias, décimo terceiro salário ou quaisquer outras de
natureza similar deverão ter seus percentuais e progressões calculados sobre o valor total recebido pelo servidor após a concessão da estabilidade financeira.

Da alegada inconstitucionalidade da Lei Complementar
209/2018 e da sua perda de objeto

Art. 23 Os critérios estabelecidos neste capítulo se fundamentam nos princípios da irredutibilidade de salários,
da eficiência e da qualificação profissional e constituem
direito dos servidores de carreira do Município de Itapemirim.

O principal questionamento da referida denúncia é concernente à estabilidade financeira que foi trazida pelo

Art. 24 Uma vez preenchidos os requisitos legais, a estabilidade financeira constituirá direito líquido e certo do

Passarei a análise das irregularidades apontadas na denúncia.
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servidor, podendo ser requerida junto ao protocolo da
Prefeitura Municipal de Itapemirim.
Art. 25 Como regra de transição, terão direito imediato à
estabilidade financeira de que trata este capítulo, os servidores de carreira que:
I. Cumprirem pelo menos 40% (quarenta por cento) do
período estabelecido no art. 20, sendo computados todos os períodos trabalhados em função gratificada, de
confiança ou outras gratificações nos últimos 8 (oito)
anos contados a partir de 1º de janeiro de 2010.
II. Tenham exercido função gratificada em razão de nomeação em cargo comissionado pelo menos até 31 de
dezembro de 2017 ou os que na entrada em vigor desta
Lei estiverem nomeados em cargos em comissão;
III. Estiverem sujeitos à Lei Complementar 187, de 30de
junho de 2015.
Art. 26 A contagem de tempo para concessão da estabilidade financeira disposta neste capítulo deverá ser feita
em meses, devendo ser computado cada mês em que o
servidor tenha recebido valores a título de gratificação,
funções gratificadas, de confiança ou outras gratificações financeiras, independentemente dos dias trabalhados, por serviços desempenhados a favor do município
de Itapemirim ou outro município em regime de cessão.
Art. 27 O setor de Recursos Humanos do Poder Executivo municipal será o responsável pela contagem do tempo para a concessão da estabilidade financeira, que deverá ser feita na forma desta lei.
Parágrafo único. Para efeitos de transição, o setor de Recursos Humanos providenciará levantamento dos servidores que na forma do art. 25 fazem jus ao recebimento
da estabilidade financeira.

A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo,
após determinado tempo de exercício de cargo em comissão, função de confiança ou assemelhados, a continuidade da percepção dos vencimentos dele, ou melhor,
da diferença entre estes e seu cargo efetivo, inclusive
após a aposentadoria.
O Município de Itapemirim através da Lei Complementar
Municipal nº 209/2018, concedeu estabilidade financeira dos montantes percebidos a título de exercício de funções gratificadas ou de confiança ou outras gratificações
financeiras, aos servidores do quadro de carreira pública
municipal, tendo por critério a percepção pelo prazo de
sete anos ininterruptos ou dez anos intercalados, contados a partir de 1º de janeiro de 2013.
Estendeu a estabilidade financeira para os servidores do
quadro de carreira municipal que prestaram ou prestam
serviço em outros órgãos, sob o regime de cessão de servidores.
Ainda, a Lei Municipal em referência, terminou por conceder a essas parcelas caráter permanente, inclusive vedando sua exclusão como forma de garantia a estabilidade financeira.
O artigo 21 da referida lei estabeleceu que a atualização da parcela incorporada como estabilidade financeira ocorrerá aplicando-se os mesmos índices de reajustes
de salários dos servidores municipais, ou seja, promove
incorporação da parcela na remuneração do servidor, inclusive prevendo a aplicação do mesmo índice de reajustes dos servidores, seja reposição por perda inﬂacionária
ou aumento real:
Art. 21 A atualização da parcela incorporada como estabilidade financeira ocorrerá aplicando-se os mesmos ínwww.tce.es.gov.br

dices de reajustes de salários dos servidores municipais.
Ocorre que, não se verifica nenhuma imposição ao Ente Municipal (na Constituição ou legislação infraconstitucional), que ao disciplinar o assunto, preveja obrigatoriamente que a quantia desvinculada seja reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração
do funcionalismo, até mesmo porque o Ente não é obrigado a editar leis prevendo a desvinculação para o futuro, podendo, por sua opção política, permanecer com o
cálculo da vantagem atrelado aos respectivos cargos no
passado. E nesta opção, sempre vai levar em conta o aumento real desses cargos.
Apresento a seguir o seguinte julgado do STF:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
RE 666838 Agr / AM – amazonas
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCURSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º,
DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO
DE ATIVIDADE TÉCNICA – GATA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. LEI ESTADUAL N. 2.531/99 E DECRETO N. 23.219/03.
DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA.
A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida
pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a
súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (art.
323, § 1º, do RISTF).
A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo,
após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou
assemelhado, a continuidade da percepção da diferença
entre os vencimentos desse cargo e do seu cargo efetivo.
O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculaSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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do dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou
a sua incorporação, obedece aos critérios das revisões
gerais de remuneração do funcionalismo. (Precedentes:
RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
Plenário. DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora Ministra
Carmem Lúcia, Plenário, DJ de 20.3.09; RE n. 600.856,
Relatora a Ministra Carmem Lúcia, DJe de 14.12.10; RE n.
603.890, Relator o Ministro Dias Tofolli, Dje de 01.08.11;
RE n. 594.958-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de
07.10.11, entre outros).
In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO ADQUIRIDO. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e decadência do direito à impetração. Rejeitadas. –
Eventuais mudanças legislativas não podem descaracterizar à incorporação de direitos legalmente conferidos ao
servidor público, em homenagem ao direito adquirido. –
Mandado de Segurança concedido”.
Agravo regimental a que se nega provimento. Com isso,
não se extrai impropriedade na previsão do artigo 21 da
Lei Complementar Municipal 209/2018, que previu, para a atualização da parcela incorporada, a aplicação dos
mesmos índices de reajustes de salários dos servidores
municipais.
A Lei Complementar Municipal 209/2018 em seu artigo
22 dispõe:
Art. 22 As vantagens relativas a quinquênios, decênios,
férias, décimo terceiro salário, ou qualquer outra de natureza similar deverão ter seus percentuais e progressões calculadas sobre o valor total recebido pelo servidor após a concessão da estabilidade financeira.

Parte das vantagens previstas no artigo 22, apresenta-se
em inconformidade com o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que assegura que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
A referida lei previu indevidamente o computo e a acumulação de acréscimos pecuniários para concessão de
acréscimos ulteriores, o que é vedado pelo no inciso XIV
do art. 37 da Constituição Federal de 1988, o que faz surgir o efeito cascata que é vedado pelo referido dispositivo.
Destaco ainda o disposto no artigo 144, §1º da Lei Municipal 1079/1990 que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim e dispõe que a
gratificação adicional por tempo de serviço será concedida ao servidor por quinquênio de efetivo exercício prestado exclusivamente à administração municipal e que o
cálculo da gratificação será feito sobre o vencimento do
cargo efetivo, não sob o total da remuneração.
Com relação ao décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, os quais, de modo diferente dos quinquênios, decênios e outras vantagens de natureza similar, cabem levar em consideração a remuneração do servidor.
O art. 41 da Lei Federal 8.112/90 prescreve que remuneração é o vencimento de cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em
lei. Com isso, estaria legitimado pela Constituição Federal a sua inclusão na composição do numerário do décimo terceiro a vantagem pessoal, a título de estabilidade
financeira.
www.tce.es.gov.br

O artigo 7º inciso XVII prevê que as férias serão remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário
normal e estendido ao servidor público pelo art. 39, § 3º
da Constituição Federal. Tendo em vista que a Constituição não definiu o que seria salario normal, a jurisprudência infraconstitucional tem entendido que a definição ficou a cargo das leis dos entes federativos.
Com isso, não há impedimento à Lei Complementar Municipal 209/2018 estabelecer que parcela da remuneração do servidor referente à estabilidade financeira compõem o salário normal para efeito de cálculo de terço
constitucional de férias.
Entendo com isso que está correto a previsão do computo de estabilidade financeira do cálculo do terço constitucional de férias previsto na Lei Complementar Municipal.
Assim sendo, o artigo 22 da Lei Complementar Municipal
se mostra parcialmente inconstitucional tendo em vista
a existência da previsão do computo da estabilidade financeira para efeito de concessão de vantagens relativas a quinquênios, decênios ou quaisquer outras de natureza similar.
Ocorre que, após consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Itapemirim, foi constatado que foi sancionada a Lei Complementar 216/2018 revogando na integra a Lei Complementar Municipal nº 209/2018 com
efeitos retroativos a 16 de janeiro de 2018.
Com a extinção da LC 209/2018 e suas impropriedades,
mesmo que tenha sido prevista a criação de despesa
obrigatória de caráter continuado sem a respectiva estimativa do impacto orçamentário-financeiro e previdenciário, tal previsão não se concretizou.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Assim sendo, acompanho a equipe técnica e o Ministério
Público de Contas e entendo que a irregularidade deve
ser afastada e que deve ser determinado ao Poder Executivo do Município o exato cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial as disposições dos artigos 15, 16, inciso I e art. 17, §§1º e 2º, bem como da parte final do artigo 40 da Constituição Federal.
Criação de despesa obrigatória de caráter continuado
sem a respectiva estimativa do impacto orçamentário-financeiro e previdenciário.
A referida Lei Complementar não veio acompanhada dos
cálculos pormenorizados do impacto financeiro com relação à incorporação da vantagem pessoal a título de estabilidade financeira.
Assim dispõe os artigos 15, 16, I c/c 17, §§1º e 2º da Lei
de Responsabilidade Fiscal:
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares
e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou
assunção de obrigação que não atendam o disposto nos
arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
(...)
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente
a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de
que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem
dos recursos para seu custeio.
§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais
previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou
pela redução permanente de despesa.
A Lei de Responsabilidade considera como não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a criação
de despesa obrigatória de caráter continuado que não
venha acompanhada da estimativa de impacto financeiro no exercício que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes.
Além de sancionar a Lei Complementar 209/2018 sem a
respectiva estimativa do impacto orçamentário e financeiro o Sr. José Luiz dos Santos – Secretário de Finanças
informou que a despesa com pessoal entre os anos de
2018 e 2021 ficará acima do limite de alerta para emissão de parecer por parte desta Corte de Contas.
A referida informação é confirmada através de informação contida no Portal CidadES – Controle Social, de onde
se observa que a despesa com pessoal do Poder Executivo está em 49,33% da RCL, o que demanda cautela por
parte do Poder Executivo local.
A criação da vantagem pessoal a título de estabilidade financeira repercute também no Instituto de Previdência
do Município, já que ao estabelecer o caráter permanente para a percepção da estabilidade financeira, há um rewww.tce.es.gov.br

ﬂexo no regime próprio de previdência do município.
Os servidores que se aposentarão com proventos integrais e com paridade não contribuíram sobre esses valores que até então eram provisórios, portanto, sem compor a base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Ou seja, o executivo municipal colocou em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. O art. 69 da Lei de
Responsabilidade Fiscal dispõe que:
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.
A LRF estabeleceu que o ente da Federação que mantiver ou instituir RPPS deverá se organizar com base nas
normas de contabilidade e atuária que preservem o
equilíbrio financeiro atuarial.
Como bem apontado pela equipe técnica, em consulta
ao sítio eletrônico do IPREVITA foi observado que as avaliações atuariais dos últimos anos apontam para o agravamento do déficit atuarial do município e a concessão
de vantagens aos servidores sem a contribuição dos segurados agravaria ainda mais a já precária situação atuarial do município.
Porém, cumpre destacar mais uma vez que a referida Lei
Complementar foi revogada.
A equipe técnica alegou que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito uma vez que não se verificou um pagamento a título de estabilidade financeira
criada pela Lei Complementar Municipal 209/2018.
Ocorre que, o Ministério Público de Contas em seu parecer destacou que após consulta ao sítio eletrônico da
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Prefeitura Municipal de Itapemirim observou que os servidores Pablo do Nascimento Pereira e Luciana Peçanha
Lopes receberam a gratificação disposta na referida lei,
o primeiro nos meses de janeiro a março e a segunda no
mês de janeiro.
O Ministério Público de Contas opinou no sentido de que
o Sr. Pablo do Nascimento Pereira recebeu indevidamente o montante de R$ 10.012,34 e a Sra. Luciana Peçanha
Lopes o montante de R$ 2.416,78. Com isso, opinou por
dar prosseguimento ao feito e citar os responsáveis.
O tema analisado na presente denúncia se refere à criação por lei, do instituto da “estabilidade financeira”, para benefício dos servidores do Município de Itapemirim.
A maior parte dos dispositivos da referida lei dispôs sobre a criação de gratificação funcional para assessoria
técnica, coordenação administrativa, supervisão de processos e desempenho de função de confiança e estabelece critérios para recepção de servidores cedidos e dá
outras providências.
Nem todos os dispositivos da Lei Complementar Municipal 209/2018 se mostraram inconstitucionais, mas tão
somente o trecho descrito abaixo em negrito no art. 22:
Art. 22 As vantagens relativas a quinquênios, decênios,
férias, décimo terceiro salário ou quaisquer outras de
natureza similar deverão ter seus percentuais e progressões calculados sobre o valor total recebido pelo servidor após a concessão da estabilidade financeira.
A matéria referente à gratificação funcional pelo exercício de atribuições de Assessoria Técnica, para fins de valorização dos servidores da Carreira Pública Municipal de
Itapemirim não foi objeto da denúncia e não foi tratada
nos autos como portadora de eventual impropriedade.

A gratificação recebida pelos servidores Pablo Nascimento Pereira e Luciana Peçanha Lopes, embora dispostos
na Lei 209/2018, não se deu em decorrência da estabilidade financeira criada no art. 20 da Lei Complementar,
mas sim em razão da gratificação pelo exercício de atribuições de Assessoria Técnica, criada no art. 1º da mesma lei.
Com relação a essa espécie de gratificação citada no art.
1°, diferente do ocorrido com a estabilidade financeira,
realizou-se a estimativa do impacto financeiro, de acordo com a petição inicial acostada aos autos (ﬂ.30).
Com isso, em virtude de os presentes autos não tratarem
dessa matéria, tendo em vista que não foi apontada irregularidade nesse ponto da lei, entendo que não seja necessário a determinação do ressarcimento sugerido pelo
Ministério Público de Contas, e acompanho assim o entendimento da equipe técnica pela não expedição de determinação com relação ao ressarcimento.
Assim sendo, entendo que o presente processo deve
ser extinto com resolução de mérito tendo em vista que
houve o acatamento da decisão cautelar sem contestação e sem interposição de recurso, com o saneamento
da irregularidade, de acordo com o artigo 307, §5º.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e divergindo parcialmente do entendimento do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
www.tce.es.gov.br

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Conhecer a presente denúncia tendo em vista a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 94 da Lei Orgânica desta Corte de Contas.
1.2. Não instaurar o incidente de constitucionalidade
da Lei nº 209/2018, já que o Município procedeu a sua
revogação através da Lei Complementar nº 216/2018;
1.3. Extinguir o processo com resolução de mérito, de
acordo com o artigo 307, §5º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.4. Determinar ao Poder Executivo Municipal que, ao
prover ato que crie ou aumente despesa obrigatória de
caráter continuado, atente para a necessidade de exato
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial as disposições previstas no art. 15; art. 16, inciso I
e art. 17, §§1º e 2º, todos da LRF, bem como parte final
do art. 40 da CF, mediante a realização do estudo do impacto previdenciário do ato, de forma a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
1.5. Dar ciência aos interessados.
1.6. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1451/2018 – PLENÁRIO
Processo: 01670/2018-3
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: SEMCULT - Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: Erildo Denadai
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARIACICA – DETERMINAÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação desta Corte de Contas,
por meio do Acórdão TC nº 1262/2016 (processo TC nº
2276/2011). O mencionado acórdão decidiu pela instauração do procedimento frente a inexistência de prestação de contas de convênio (nº 001/2010) de acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de Cariacica e o Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de Boa
Vista.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios elaborou a Manifestação Técnica 107/2018-9 opinando por determinar à Secretaria
Municipal de Cultura de Cariacica o encaminhamento da
Tomada de Contas Especial.
Após, foi elaborada Decisão Monocrática nº 413/2018-2
acompanhando o entendimento da equipe técnica.
O processo foi encaminhado ao Ministério Público de
Contas , que em parecer do Procurador Dr. Luciano Vieira anuiu ao posicionamento da área técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação desta Corte de Contas,
por meio do Acórdão TC nº 1262/2016 (processo TC nº
2276/2011). O mencionado acórdão decidiu pela instauração do procedimento frente a inexistência de prestação de contas de convênio (nº 001/2010) de acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de Cariacica e o Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de Boa
Vista.
Diante do exposto há de registrar que há uma discordância entre a Manifestação Técnica encaminhada à Secretaria de Cultura Municipal em conjunto com o Termo de
www.tce.es.gov.br

Notificação e o que determinei em decisão monocrática.
Enquanto a Manifestação Técnica sugeriu a notificação
para que a Secretaria de Cultura do referido município
enviasse a documentação alusiva ao pagamento total do
débito em apreço na Tomada de Contas Especial quando concluído o parcelamento, o Termo de Notificação fixa prazo de 30 dias para a remessa da documentação da
quitação do débito.
Pode-se supor que o solicitado pelo gestor tem como segurança a Manifestação Técnica, visto que a quitação do
valor, por motivo de parcelamento deste, só irá ser concluído em julho de 2021, portanto, impossibilitando o
encaminhamento da comprovação de quitação do mencionado débito.
Ademais, é relevante destacar que a importância do débito em análise é menor do que o valor especificado na
IN nº 32/2014:
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
Valores 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.
Desta forma, entendo não ser coerente o deferimento
da solicitação do Secretário Interno, isto é, sobrestar por
mais 3 anos um processo de Tomada de Contas, que de
início estaria desobrigado de remessa a este Tribunal.
Portanto, entendo que encaminhada a mencionada Tomada de Contas Especial e autuado o processo, não há
que se falar em arquivamento pela quitação visto que
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

73

ATOS DO PLENÁRIO

até o momento o pagamento total parcelamento do débito pelo devedor não foi concluído, conforme já fixado
na Manifestação Técnica 107/2018.

Prestação de Contas Anual, a evolução dos pagamentos
referentes ao parcelamento do débito, em cada exercício
de referência, até a quitação do mesmo;

sentação

Feitas essas observações, considero que os objetivos necessários para a instauração de tomada de contas são a
identificação do dano e a busca da restauração do mesmo ao erário e considerando que a entidade devedora firmou termo de confissão de débito e tem efetivado
o pagamento do parcelamento, tendo a Administração
Municipal adotado todas as providências para a recomposição ao erário, entendo que o presente expediente
efetivou seu objetivo e, por conseguinte, os presentes
autos devem ser arquivados.

1.3. Dar ciência aos interessados.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

Representante: Deputado Estadual (Es, Sergio Majeski)

3. Data da Sessão: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Responsável: Haroldo Correa Rocha, Dangela Maria Bertoldi Volkers

4. Especificação do quórum:

REPRESENTAÇÃO – SEDU – PROCEDÊNCIA – AUSENCIA
DE CONCURSO PÚBLICO – DEIXAR DE APLICAR MULTA –
DETERMINAÇÃO – MONITORAMENTO.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento do
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. ARQUIVAR o processo nos termos do artigo 330, inciso IV do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.2. DETERMINAR à Secretaria de Controle e Transparência do Município de Cariacica que acompanhe o pagamento do débito tratado na presente Tomada de Contas Especial e que informe à esta Corte, por ocasião da
elaboração do Relatório do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno que deve acompanhar a remessa da

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo do Carmo Coelho.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1497/2018 – PLENÁRIO
Processo: 10347/2016-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Repre-
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UGs: ESESP - Escola de Serviço Público do Espírito Santo,
SEDU - Secretaria de Estado da Educação

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Este processo trata de Representação com pedido de
concessão de medida cautelar, apresentada pelo Deputado Estadual, senhor Sergio Majeski, em face da Secretaria de Estado da Educação - SEDU e da Escola do Serviço Público do Estado do Espírito Santo - ESESP, por supostas irregularidades no Edital do Processo Simpliﬁcado nº 045/2016, reeditado no Edital do Processo Simpliﬁcado nº 053/2016, “pela ilegalidade dos atos e por diversas irregularidades decorrentes dos andamentos do
referido certame”, e ausência de concurso público.
Os senhores Haroldo Correa Rocha – Secretário de Estado da Educação e Dângela Maria Bertoldi Volkers - Diretora Presidente da ESESP, foram notificados para apresentarem justificativas e documentação que entendessem necessários no prazo de 5 (cinco) dias, ante a ausência de elementos fáticos e de direito suficientes e capazes de formar juízo de convicção sumária no atendimento dos requisitos da cautelar, conforme Decisão MonoSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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crática 1749/2016, na forma do art. 307, §1º do RITCEES.
Após os tempestivos esclarecimentos juntados aos autos, esses foram encaminhados para a SECEXDenúncias
que apresentou a Manifestação Técnica 52/2017 onde
analisa a documentação inserta quanto aos requisitos de
fumus boni juris e o periculum in mora, indispensáveis
para concessão de liminar nesta espécie de procedimento. Na análise realizada dos requisitos autorizadores da
medida cautelar, a área técnica entende por inexistir o
fumus boni iuris e o periculum in mora, e que os fatos denunciados necessitam de análise mais acurada agora em
rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES.
Emiti o VOTO 974/2017 onde acedi à conclusão aposta na manifestação técnica, contudo, na fundamentação,
acresci as seguintes considerações:
“[...] entendo deva ser feita distinta análise do feito que envolve o Edital do Processo Simplificado nº
045/2016, reeditado no Edital do Processo Simplificado nº 053/2016, que visam a contratação de professores
habilitados em caráter temporário para atuação na educação básica, através de processo seletivo simplificado.
O permissivo constitucional para a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público (art. 37, inc. IX) demanda a existência de uma lei que estabelecerá esses casos,
legitimando o uso da via excepcional.
Até 24/09/2015 no Estado do Espírito Santo a Lei Estadual 9.878/93 autorizava o Poder Executivo a realizar contratação temporária de professores para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Educação – SEDU,
no âmbito da educação básica pública estadual, contu-

do não discriminava os casos em que poderiam ser realizadas essas contratações por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Era uma lei, portanto, que, por si só, encontra-se dissociada do art. 37, inc. IX da Constituição
do Brasil.
Com o advento da Lei Complementar nº 809/2015, de
25 de setembro de 2015, foram demarcados os casos de
necessidade temporária de excepcional interesse público, que transcrevo parte:
[...]
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I - assistência a situações de calamidade pública;
II - assistência a emergências em saúde pública, inclusive
surtos epidemiológicos;
III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:
a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;
b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação –
SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e
da Faculdade de Música do Espírito Santo;

ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de
duração determinado, inclusive aqueles resultantes de
acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal,
estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;
VII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3
(três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença
maternidade, licença médica, capacitação, exoneração
ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a
previsão contida no inciso III deste artigo;
VIII - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à
defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, bem
como das autarquias a ela vinculadas, para atendimento
de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à
saúde animal, vegetal ou humana;

V - admissão de professor e pesquisador visitante;

IX - atividades técnicas especializadas decorrentes da implantação de novos órgãos ou novas entidades públicas,
da efetivação de novas atribuições definidas para o órgão ou entidade pública, ou do aumento transitório no
volume de trabalho; X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de
revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão
ou entidade;

VI - atividades técnicas não permanentes do órgão ou
entidade pública contratante que resultem na expansão

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de
declaração, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente

c) da expansão das instituições estaduais de ensino;
IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;
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e Recursos Hídricos, bem como das autarquias a ela vinculadas, da existência de emergência ambiental na região específica;
XII - prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;
XIV - atividades especializadas de apoio a alunos com deficiência.
§ 1º O número total de professores de que trata o inciso III do caput deste artigo não poderá ultrapassar 30%
(trinta por cento) do total de docentes efetivos com jornada padrão de 25 (vinte e cinco) horas semanais em
exercício nos quadros do Estado.
§ 2º As contratações a que se refere o inciso VI serão feitas exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração
pública.
§ 3º Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta
Lei Complementar, sobre a declaração de emergências
em saúde pública.
Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado,
nos termos desta Lei Complementar, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário da Imprensa Oficial –
DIO, prescindindo de concurso público. Parágrafo único.
A contratação para atender às hipóteses previstas nos incisos I, II, V, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar prescindirá de processo seletivo.
[...]

Verifica-se que o cargo em questão não está listado dentre as hipóteses de contratação temporária arroladas pela legislação estadual, visto que a contratação de professores habilitados em caráter temporário para atuação
na educação básica, na forma que se mostra nos Editais,
não se refere a professor substituto para suprir a falta na
respectiva carreira em decorrência das alíneas do art. 2º,
em especial os incisos III, IV, V e XII, da Lei Complementar nº809/2015, o que demonstra, em princípio, a ilegalidade do certame.
De toda a sorte, mesmo que verificado o excepcional interesse público, não se comprovou no caso concreto a
necessidade de uma contratação precária, advinda de
uma situação incomum ou inesperada, delineadas na Lei
Complementar 809/2015, podendo ter sido realizado a
tempo um concurso público para a contratação de professores para atuação na educação básica.
Vê-se que as contratações decorrentes da lei Complementar 809/2015 e do Edital do Processo Simplificado
nº 045/2016, reeditado no Edital do Processo Simplificado nº 053/2016, ainda que aparentem a transitoriedade,
porque são feitas por prazo determinado, deveriam ser
inerentes a cargos do quadro permanente de funcionários públicos.
No caso em tela, embora haja interesse público de relevo (educação pública), a carência é permanente, que
bem se sucedendo ano após ano, não havendo previsão
de limite de tempo para contorná-lo, acarretando sucessivos e indevidos processos seletivos simplificados para
contratação temporária de professores. E sendo realizado um contrato temporário sem caráter de transitoriedade, estamos diante de uma infração ao princípio da legalidade e à regra constitucional do provimento de cargos
www.tce.es.gov.br

públicos por concurso de provas ou de provas e títulos.
Por essa razão entendo presente o fumus boni juris.
(grifei)
Quanto ao periculum in mora, a prova objetiva de conhecimentos que estava determinada para ocorrer na data
de 27 de novembro de 2016, e foi reagendada para a data de 18 de dezembro de 2016 com a reedição do Edital
já foi aplicada, além disso já foi divulgado o cronograma
de chamada e contratação em designação temporária
de candidatos classificados no processo seletivo simplificado referente ao Edital de Processo Seletivo aqui tratado, conforme Edital SEDU nº 04/2017 transcrito pela
área técnica.
Portanto, no que refere ao periculum in mora verifico este na sua forma reversa, em consonância com a área técnica, pois “a eventual suspensão do certame poderá importar em risco maior e até mesmo irreparável aos estudantes, que constituem a razão de ser da pasta da Educação, que ficariam sem aulas até solução final deste processo ou a realização de um novo concurso público para provimento efetivo, a fim de atender aos reclamos do
representante.”.
[...]”
Desta feita decidi por indeferir a medida cautelar pleiteada, e para que estes autos passassem a tramitar sob o
rito ordinário face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES, e remetidos à área técnica
para regular instrução, com tramitação preferencial de
acordo com o art. 264, inc. IV do RITCEES.
Após pedido de vista solicitada na sessão da 1ª Câmara
do dia 22/02/2017, o Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira emitiu o Parecer do Ministério Público de ConSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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tas 51/2017 que transcrevo em parte:

sacrifício a todos?

IV - formação para o trabalho;

“[...]

Por que não se confere, aos profissionais da educação,
servidores de atividade finalística e que formam, juntamente com profissionais da saúde e segurança pública, a
base do serviço público, o mesmo modelo de provimento de cargos daqueles que ocupam o topo da pirâmide
remuneratória do serviço público, muitos, aliás, desenvolvedores, ao contrário, de atividades meio?

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.

De fato, a ilegalidade desse rotineiro modelo de contratação salta aos olhos.
Trata-se de mais um forte golpe, verdadeiro retrocesso
civilizatório, contra a efetividade do direito à educação,
assegurado constitucionalmente.
A par da luta pela garantia do mínimo existencial garantido constitucionalmente de 25 % da receita de impostos
em MDE, constata-se, também, a precarização imposta à
educação capixaba por meio de contratações precárias
de educadores, ano após ano, década após década.
Registro que do total de recursos destinados ao aporte
financeiro – com vistas à cobertura do déficit previdenciário estadual –, apropriados dos valores que deveriam
ser carreados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), em 2009, alcançava 10,75% de seu montante,
chegando a 2016 em 24,86%.
Com isso, 2016 fechou com 20,87% de aplicação em
MDE contra o piso mínimo de 25% constitucionalmente estabelecido.
O total acumulado de desvio de recursos da educação alcança, até o momento, considerando o período
2009/2017, pasmem, 4 bilhões de reais.
Mas, por que, à educação, se dispensa esse tratamento,
tanto em relação à aplicação de recursos (vinculados?)
quanto à contratação de seus profissionais educadores?
Por qual razão não se dá, aos recursos da educação, o
mesmo tratamento conferido aos duodécimos de poderes e órgãos, visto que ambos contam com a mesma vinculação constitucional? Por que não se impõe o mesmo

Conquanto retóricas as perguntas, assim se responde,
em termos simples e pragmático: devido à baixa capacidade de vocalização política dos atores ligados à educação.
Mas, pelo momento, louvo as considerações externadas
pelo Conselheiro Relator, com o seguinte adendo, o qual
lhe requeiro especial atenção por ocasião do julgamento final deste feito.
A lei federal 13005/2014 aprovou o Plano Nacional de
Educação, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 214 da Constituição Federal, que assim prescreve:
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal com o objetivo de articular o
sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias
de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas
e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
59, de 2009)
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
www.tce.es.gov.br

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos
públicos em educação como proporção do produto interno bruto.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
Com vistas ao atingimento desse desiderato, estabeleceram-se metas e estratégias específicas, com vistas ao
acompanhamento de seu cumprimento.
Acerca dessas metas, atinemos para os seguintes comandos normativos da Lei 13005/2014:
Art. 3o As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, desde que não
haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas.
[...]
Art. 5o A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:
I - Ministério da Educação - MEC;
II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e
Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal;
III - Conselho Nacional de Educação - CNE;
IV - Fórum Nacional de Educação.
§ 1o Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:
I - analisar e propor políticas públicas para assegurar a
implementação das estratégias e o cumprimento das
metas;
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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[...]
Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias
e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias
deste PNE e com os respectivos planos de educação, a
ﬁm de viabilizar sua plena execução.
Dentre as inúmeras metas e estratégias para o seu alcance enunciadas pelo Anexo da Lei 13005/2014, destacamos, por ora, a Meta nº 18. Ela objetiva:
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) proﬁssionais
da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) proﬁssionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional proﬁssional, deﬁnido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.
Dentre as estratégias para o seu atingimento, temos a
Estratégia 18.1:
18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de
modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste
PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos proﬁssionais do magistério e 50% (cinquenta por
cento), no mínimo, dos respectivos proﬁssionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados.
No âmbito estadual, visando dar cumprimento à Lei Federal 13005/2014, bem como ao art. 179 da Constituição Estadual de 1989, editou-se a Lei estadual 10.382,

publicada em 25 de junho de 2015, aprovando o Plano
Estadual de Educação do Espírito Santo (PEE/ES), para o
período decenal 2015/2025.
Vejamos as diretrizes estabelecidas no PEE, que, basicamente, foram replicadas do PNE, da qual destaca-se a
de nº 10:
Art. 2o São diretrizes do PEE/ES:
[...]
IX - valorização dos (as) proﬁssionais da educação;
Não se esqueceu, a lei capixaba, também, de enunciar,
nos moldes da Lei federal 13005/2014 que:
Art. 3o As metas previstas no Anexo Único desta Lei serão alcançadas no prazo de vigência deste PEE/ES, admitindo-se a definição de prazo inferior definido para metas e estratégias específicas.
A lei capixaba, no entanto, em relação às estratégias para o seu atingimento, na Estratégia também de nº 18.1
consignou o seguinte conteúdo:

mento do Plano Estadual de Educação do Espírito Santo
– COPEES; Comissões de Educação e de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo.
Pois bem. Giro outro, observamos uma inovação procedimental sui generis que se está passando a adotar nesta Corte.
Vejamos a ocorrência verificada nos autos do processo
TC 4596/2015-6, que objetiva apurar as disfunções administrativas concernentes à gestão do contencioso administrativo tributário e gestão da Dívida Ativa estadual,
realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e
a Procuradoria Geral do Estado (PGE), volume de recursos envolvidos na ordem de 16 bilhões de reais.
Nestes autos, após o Relatório de Auditoria RF AUD
8/2015 e a Instrução Técnica Inicial 2397/2015, portanto, ambos de 2015, sobreveio nova Manifestação Técnica, nº 581, agora em 2016, da qual se extrai a seguinte
análise técnica:

18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de
modo que, até o início do oitavo ano de vigência deste
PEE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos proﬁssionais do magistério e 50% (cinquenta por
cento), no mínimo, dos respectivos proﬁssionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados.

2 Análise Técnica Preliminar

Estabeleceu ainda a lei capixaba, o conjunto de atores
aptos a monitorar, e também avaliar, periodicamente, a
execução do PEE/ES e o alcance de suas metas: Secretaria de Estado da Educação – SEDU; Conselho Estadual de
Educação – CEE; Comissão de Elaboração e Acompanha-

No entanto, é preciso ressalvar que a auditoria em destaque difere das demais realizadas pelo Tribunal de Contas. Trata-se de um trabalho especíﬁco em determinado
tema, com cunho prospectivo, semelhante ao que está
sendo desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do

www.tce.es.gov.br

Em rigor, consoante preceitua o Art. 207, I, do Regimento Interno, o Tribunal, ao apreciar processo relativo à ﬁscalização, veriﬁcando a ocorrência de irregularidades,
determinará a citação do responsável para apresentar
razões de justiﬁcativa, considerando a necessidade de
atender ao princípio do devido processo legal, oportunizando ao responsável o direito de defesa.
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Rio de Janeiro, cuja proposta é no sentido de identiﬁcar
irregularidades e propor ações a serem adotadas como
medidas de correção pelos gestores, em detrimento da
imediata responsabilização.
A experiência do TCE/RJ apontou que determinadas irregularidades, quando encaminhadas como medidas punitivas, criavam grandes embaraços ao desfecho dos processos, porquanto havia diﬁculdade de estabelecer de
forma criteriosa a conduta dos responsáveis e a extensão dos respectivos danos.
Assim, nesse trabalho pretende-se romper com a rotina
de se identiﬁcar conduta, nexo e responsável por fatos
que sabidamente demonstram falhas perenes no poder
público e, ao invés disso, propõe-se determinar ao gestor
a elaboração de um “Plano de Ação” junto ao Tribunal,
em que aquele assume a obrigação de implantar as medidas necessárias para correção das irregularidades encontradas, estipulando prazos e responsáveis pela realização de tais encargos.
Durante o referido prazo, caberá ao controle externo monitorar o cumprimento do referido plano de ação, a ﬁm
de se veriﬁcar o regular cumprimento e o andamento das
ações.
Seguindo essa orientação técnica, temos no âmbito do TCEES posicionamento semelhante no processo
de Auditoria Temática afeto às receitas municipais (TC
4548/2015) em que o Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, acolhendo proposta de encaminhamento da área técnica, decidiu por NOTIFICAR
o gestor para, no prazo de 15 dias, acusar ciência dos
fatos e, no prazo de 90 (noventa) dias, apresentar Plano de Ação, contemplando medidas corretivas para os
achados identiﬁcados pela equipe.

No mesmo sentido foi o encaminhamento da área técnica no processo TC- 5487/2015, referente à auditoria temática no Fundo Estadual de Saúde.
Registro, em relação aos jurisdicionados vinculados a esta Procuradoria, que, nos autos do Processo 5022/2016
(município de São Mateus) e 6249/2016 (município de
Muqui) já se estão desenvolvendo esse mesmo mecanismo de proposição pelo próprio TCE aos jurisdicionados, para que, uma vez identificadas as irregularidades,
ao invés do regular trâmite procedimental previsto nos
normativos da Casa, proponha, o próprio jurisdicionado,
um Plano de Ação visando solucionar as irregularidades
identificadas pela auditoria.
Sem me adentrar, por ora, no mérito dessa tendência
inovadora, à margem de qualquer normativo legal a lastreá-la, encontro na temática destes autos em questão,
ou seja, contratação recorrente de profissionais de educação por meio do expediente das designações temporárias (DT’s), algo que, aqui sim, com toda a autoridade,
possa ser destinada a referida solução.
Atentemo-nos, todos nós, que, a meu sentir, o problema já se encontra devidamente identificado, bem como
estabelecido um Plano de Ação, por meio de leis, de caráter federal e estadual (PNE e PEE), que conceberam
um plano nacional e estadual de educação, verdadeiros
compromissos com o esforço contínuo de eliminação de
desigualdades educacionais históricas no País e, particularmente neste Estado.
O PNE e o PEE foram elaborados com compromissos, largamente debatidos e apontados como estratégicos pela sociedade na Conferência Nacional de Educação 2010
(CONAE 2010), os quais foram aprimorados nas interações com o Congresso Nacional e, no plano estadual,
www.tce.es.gov.br

com a Assembleia Legislativa estadual - Ales, avalizadora
da lei instituidora do PEE
Portanto, a minha proposição, a V.Exª. e aos demais Conselheiros, consiste na assunção, neste momento, por este Tribunal de Contas de, ao lado dos demais atores, possamos monitorar e avaliar por intermédio de parâmetros
fidedignos de medição, a perfeita consecução, por ora,
(pois restrito ao objeto destes autos) da meta 18.1 do
Plano Estadual de Educação – PEE/ES, no sentido de que
a rede pública de educação básica possa contar, até o início do oitavo ano de vigência deste PEE (ou seja, 2022),
com 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos proﬁssionais do magistério e 50% (cinquenta por
cento), no mínimo, dos respectivos proﬁssionais da educação não docentes ocupantes de cargos de provimento
efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que
se encontrem vinculados.
Portanto, Conselheiro Relator, são essas as proposições
que dirijo à V. Exª, as quais requeiro especial atenção por
ocasião da emissão de seu, certamente, judicioso voto,
Reforcemos o papel da Constituição e das leis na consolidação do pacto social pela melhoria da educação, o
maior alicerce para um ambiente democrático saudável,
no qual se harmonizam regramento jurídico e práticas
políticas para administrar interesses e dissensos.
Vitória, 1 de fevereiro de 2019.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas”
Foi proferida a Decisão 1242/2017 na 9ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara desta Corte nos termos do meu
voto. Foram notificados os senhores Haroldo Correa Rocha – Secretário de Estado da Educação e Dângela Maria
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Bertoldi Volkers - Diretora Presidente da ESESP
Foi elaborada pela área técnica a Instrução Técnica Inicial 1071/2017, onde afasta a suposta de irregularidade
quanto ao “custeio do processo seletivo e da ilegalidade
da arrecadação”, e mantém indício de irregularidade para fins de citação do responsável, corroborada na Decisão Monocrática 1510/2017, como se segue:
3.1 AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES

PARA

A

aos Editais n. 45/2016 e n. 53/2016, são descritos a seguir (com numeração idêntica à ITI):
3.1 AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
A ITI 1071/2017-8 sugeriu a citação do responsável Sr.
Haroldo Correa Rocha, motivo pelo qual esse indício será analisado na presente instrução;
3.2 DO CUSTEIO DO PROCESSO SELETIVO E DA ILEGALIDADE DA ARRECADAÇÃO

Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.

Transcreve-se a seguir trecho da ITI 1071/2017-8:

Responsável: Identificação: Haroldo Corrêa Rocha - Secretário de Estado de Educação – SEDU

A suposta irregularidade analisada neste ponto tem por
base os seguintes apontamentos apresentados pelo Representante:

Após citação e apresentação das justificativas foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 2135/2018, que
conclui pela permanência da irregularidade e propõe o
apenamento de multa ao responsável.
No mesmo entendimento o Parecer do Ministério Público de Contas 2437/2018, da lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Em seguida vieram os autos a este Gabinete para emissão de voto.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica Conclusiva 2135/2018 constitui-se
em uma análise detalhada de toda a discussão travada
neste processo, de modo que tomo como razão de decidir a mencionada instrução técnica, que passo a transcrever:
“[...]
Após a ciência dos interessados, foi elaborada a ITI
1071/2017-8, cujos indícios de irregularidades relativos

[...]
II.2 -DO CUSTEIO DO PROCESSO SELETIVO E DA ILEGALIDADE DA ARRECADACÃO:
22. O concurso público é porta de entrada da Administração Pública, assim aqueles que elaboram e executam
as etapas do concurso devem possuir inquestionável capacidade técnica, além de comprometimento ético profissional.
23. Deste modo, para garantir lisura na execução dos
processos, instituições de reconhecido comprometimento ético profissional são contratadas pela Administração,
por dispensa de licitação, como contrato de risco em que
a executora arrecada valores pagos para inscrição como
forma de remuneração.
24. Esta forma de contratação é ilegal, pois os valores
de inscrição se caracterizariam como tributo e, portanto,
não poderiam ser abdicados.
25. A Lei Federal nº 8.666/93, a Lei de Licitações e Conwww.tce.es.gov.br

tratos, prevê em seu art. 2°, que a Administração Pública está obrigada a promover certame licitatório sempre
que necessitar contratar serviços, adquirir bens, dentre
outros, consistindo na regra geral:
“Art. 20. As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e locações
da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei
Parágrafo único. Para os ﬁns desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades
da Administração Pública e particulares, em que haja um
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.”
26. Deste modo, abre-se espaço para exceções, sendo
dispensável em alguns casos, como o previsto no inciso
XIII do art. 24, que versa:
“Art. 24; É dispensável a licitação:
[...]
XIII. - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação ético-proﬁssional e não tenha ﬁns lucrativos;”.
27. Assim, se a Administração utiliza o processo da dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93, obviamente, ela deve comprovar os requisitos do inciso acima mencionado.
28. O jurista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes sustenta que
“embora se denomine taxa, não deixa de ter natureza de
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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recurso público devendo integrar os haveres do Estado”.
29. Dessa forma, tem-se o posicionamento adotado pelo professor Diógenes Gasparini, com a tese que as taxas
de inscrição de concursos são receitas públicas, verificada no trecho:
“Nesse diapasão, não resta dúvida que a taxa cobrada
na inscrição do concurso tem natureza de receita própria
do ente contratante. Considerada receita pública, deverá obedecer ao regime das despesas e receitas instituído pela Lei Federal n. 4.320/64, devendo ingressar e sair
dos cofres públicos obedecendo as regras estabelecidas
elo referido diploma”
30. Nesse entendimento, a Administração Pública não
pode realizar contrato com instituição para execução de
concurso público em que esta arrecade os valores de inscrição. O valor arrecadado deve entrar nos cofres públicos. Fazendo o contrário, configuraria como burla ao
princípio da unidade de tesouraria a arrecadação pela
instituição.
31. De maneira mais ampla, o Tribunal de Contas de Minas Gerais entende que, além de ser arrecadado pela
Administração, deve ser estabelecido valor de referência, conforme abaixo:
EMENTA: CONSULTA -PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL -CONCURSO PÚBLICO TAXA DE INSCRIÇÃO-I. RECEITA PÚBLICA-PRINCÍPIO DA UNIDADE DE CAIXA -CONTA
ÚNICA DA CÂMARA MUNICIPAL -GERENCIAMENTO DOS
RECURSOS -EXCLUSIVIDADE DO MUNICÍPIO -II. CONTRAPRESTAÇÃO-SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ORGANIZADORA CONTRATADA -VALOR DETERMINADO OU
DETERMINÁVEL -POSSIBILIDADE -ESTABELECIMENTO DE
TETO –OBRIGATORIEDADE

1. Taxa de inscrição em concurso público é considerada
receita pública, razão pela qual os valores das inscrições
devem ser depositados em conta única, vedados o depósito direto na conta da empresa FJ organizadora e a burla ao princípio da unidade de tesouraria (art. 56 da Lei n.
4.320/64).
2. Na hipótese de o valor auferido com as taxas de inscrição ser superior ao valor desembolsado com a realização do concurso público, a diferença pertencerá à conta
única do Tesouro.
3. A receita oriunda de inscrições em concurso pode ser
utilizada para pagamento dos serviços prestados por empresa organizadora, segundo previsão editalícia e contratual que especifique a forma e o teto de remuneração da
empresa contratada.
32. É nesse mesmo sentido, o Tribunal de Contas da
União, conforme acórdão abaixo.
1.4.1.1 considere como públicos os recursos ﬁnanceiros oriundos de taxas de inscrição nos processos seletivos, consoante entendimento consubstanciado no Enunciado n. 214 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.4.1.2 abstenha-se de ﬁrmar novas avenças que tenham por objeto a delegação da administração ﬁnanceira da realização de concursos públicos a entidade privada, por contrariar o disposto no art. 165 da Constituição
Federal e no art. 20 da Lei n. 4.320/64; 18 (grifo nosso)
[ ... ] (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n.
1.317/2008. TCU-Plenário, TC-014.674/2004-1. Relator:
Ministro Aro/do Cedraz. DOU, Brasília, DF, 8ju/. 2008.)
33. No caso concreto, observamos todas estas ilegalidades sendo realizadas neste certame. Além da ESESP estar
cobrando a taxa de inscrição de R$ 35,00 (trinta e cinco
www.tce.es.gov.br

reais), conforme consta no item 5.2 do edital anexo aos
autos, houve Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito Orçamentário n° 143/2016, oriundo do
processo 75841614/2016, assinado entre o Governo e a
instituição, publicado no diário oficial dos poderes do Estado em 03/11/2016, pelo valor total de R$ 690.832,00
(doc. 5).
34. Resta comprovada explicitamente a lesão ao erário!
Além de o governo ter repassado mais de seiscentos mil
reais para a instituição, ainda está cobrando pelo processo seletivo. São mais de 30.000 (trinta mil) inscritos em
média, totalizando R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).
Depreende-se dos apontamentos em destaque que, o
Representante, com base no suposto recebimento das
taxas de inscrição por parte da Escola de Serviço Público do Espírito Santo – ESESP, entende que a contratação
da referida Instituição por dispensa de licitação não poderia ter ocorrido, pois, a mesma não se enquadraria na
excepcionalidade contida no Inciso XIII do Artigo 24 da
Lei 8666/93, no que diz respeito a sua classificação como
Entidade sem fins lucrativos.
Alega ainda o Representante que a ESESP, além das taxas
de inscrição dos participantes do certame, teria recebido
do Governo do Estado a quantia de R$ 690.832,00 repassados através do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito Orçamentário n° 143/2016.
Em resposta as alegações expostas na Representação
para este ponto, os representados, respectivamente, o
Sr. Haroldo Corrêa Rocha, Secretário de Estado da Educação, e a Sra. Dângela Maria Bertoldi Volkers, Diretora Presidente da ESESP, apresentaram as seguintes considerações:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Sr. Haroldo Corrêa Rocha, Secretário de Estado da Educação:
“Quanto a “suposta ilegalidade” na arrecadação de taxa
de inscrição onde o Deputado alega que a ESESP está cobrando o valor de R$ 35,00, conforme consta no subitem
5.2 do edital, esclarecemos que a simples leitura do item
apontado já deixa claro que a ilegalidade é fantasiosa.
Está claro no subitem que o valor foi pago por meio de
DUA (Documento Único de Arrecadação).
O valor foi arrecadado através do Documento Único de
Arrecadação -DUA, no código da receita 159-7-taxa de
inscrição em concurso público-Poder Executivo.
Em observância ao princípio de unidade de tesouraria,
todo o recolhimento via DUA é depositado à Conta Única
do Estado, criada na Agência Central do Banestes -Banco
do Estado do Espírito Santo, conforme art. 14 do Decreto n° 4.067-N, de 27.12.1996.
O orçamento da SEDU referente a este valor foi descentralizado a ESESP, através das Portarias 122-R, 127 -R e
146-R, e a ESESP ao executar as despesas referentes a este processo seletivo, efetua os pagamentos debitando na
Conta Única do Estado n° 6.000.004-Ag. 104-Banestes.”
Sra. Dângela Maria Bertoldi Volkers, Diretora Presidente da ESESP:
”No teor da representação formulada pelo Deputado
Estadual, Sr. Sérgio Majeski, também é apontado que a
ESESP cobrou taxa de inscrição no valor de R$35,00 (trinta e cinco reais) dos candidatos e que ainda recebeu repasse por meio de descentralização orçamentária. Inicialmente deve-se destacar que, em momento algum,
qualquer valor relativo à taxa de inscrição foi destinado
à ESESP ou cobrado pela Instituição. Dito isto, passemos

ao detalhamento da cobrança:
O processo seletivo promovido pela Secretaria de Estado
da Educação, através do Edital N°45/2016, em seu Artigo
5.2, previu que a taxa de inscrição no valor de R$35,00
(trinta e cinco reais) seria arrecadado através do Documento Único de Arrecadação-DUA no código da receita “159-7-Taxa de Inscrição em Concurso Público-Poder
Executivo SEDU”, conforme adaptação realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda, vide detalhamento abaixo:
(FIGURA)
O Decreto no 1969-R de 21/11/2007 (D.O.E:22/11 /2007)
que dispõe sobre o DUA em seu Artigo 1 o prevê:
Art. 1º As receitas públicas do Estado do Espírito Santo
serão recolhidas por meio de Documento Único de Arrecadação -DUA conforme modelo disponível na internet,
no endereço www.sefaz.es.gov.br, em estabelecimento
bancário credenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda -SEFAZ, atendidas as disposições contidas neste
decreto.
Em observância ao princípio de unidade de tesouraria,
todo o recolhimento via DUA, é depositado à Conta Única do Estado, criada na Agência Central do Banco do Estado do Espírito Santo-BANESTES, através do Art. 14 do
Decreto n° 4067-N de 27/12/1996.
A SEDU assinou o Termo de Cooperação no 143/2016,
Processo no 75841614 com a Escola de Serviço Público
-ESESP com o objeto: “Execução da etapa da prova objetiva para candidatos inscritos em processo seletivo com
vistas à contratação em designação temporária de profissionais do magistério para atendimento às necessidades de composição de quadro docente da Secretaria de
www.tce.es.gov.br

Estado da Educação”, com os custos previstos inicialmente em R$ 690.832,00 (seiscentos e noventa mil, oitocentos e trinte e dois reais), sendo o valor aditado posteriormente devido ao grande número de inscritos para R$
1.079.432,00 (um milhão e setenta e nove mil e quatrocentos e trinta e dois reais).
O orçamento da SEDU referente a este valor foi descentralizado a ESESP, através das Portarias Nº 122-R, 127-R e
146-R e a ESESP, ao executar as despesas referentes a este processo seletivo, efetua os pagamentos debitando na
Conta Única do Estado, N° 6.000.004-Ag.l 04-BANESTES.”
Destarte, quanto ao recolhimento das taxas de inscrição por parte da referida Instituição, importa-se salientar que conforme previsto no próprio edital nº 45/2016,
em seu item 5.2, a taxa supracitada deveria ser recolhida através de DUA (Documento Único de Arrecadação),
e como tal, conforme estabelecido no Decreto nº 1969R, abaixo destacado, não pode-se supor que a mesma
tenha tido outro destino senão a Conta Única do Estado, como previsto no dispositivo legal, e não a Instituição
responsável pela realização do Processo Seletivo, conforme afirma o Representante.
D.O.E.: 22.11.2007
DECRETO N.º 1969-R, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o Documento Único de Arrecadação – DUA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual;
DECRETA:
Art. 1.º As receitas públicas do Estado do Espírito Santo
serão recolhidas por meio de Documento Único de ArSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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recadação – DUA, conforme modelo disponível na internet, no endereço www.sefaz.es.gov.br, em estabelecimento bancário credenciado pela Secretaria de Estado
da Fazenda – SEFAZ, atendidas as disposições contidas
neste decreto.
Vale salientar que, na Representação sob análise, não foram acostados documentos que comprovem o recebimento das taxas por parte da ESESP.
Diante dos fatos e das explicações apresentadas, e da
ausência de documentos que sustentem a denúncia,
compreende-se não ter havido a apropriação, por parte
da Escola de Serviço Público do Espírito Santo – ESESP,
dos recursos auferidos com o recolhimento da taxa de
inscrição do Processo Seletivo referente aos editais
45/2016 e 53/2016, como sugere o Representante, não
cabendo nesse ínterim qualquer tipo de devolução ou
bloqueio de recursos, como sugerido, aﬁnal, os serviços
aparentemente foram prestados e, como tal, deveriam
ser pagos/recebidos. (g.n.)
3.3
DAS IRREGULARIDADES E VÍCIOS DO PROCESSO
SELETIVO
Transcreve-se a seguir trecho da ITI 1071/2017-8:
A suposta irregularidade analisada neste ponto tem por
base os seguintes apontamentos apresentados pelo Representante:
II.3 -DAS IRREGULARIDADES E VÍCIOS DO PROCESSO SELETIVO:
35. As irregularidades ocorridas durante a aplicação da
prova do certame ora em voga em quase todos os municípios do Estado e com os respectivos itens do edital que
foram descumpridos estão abaixo listadas e acompanhadas dos relatos do abaixo-assinado:

a) Uso de aparelhos celular nas salas de aplicação das
provas. Itens: 10.18 O candidato 9 ao ingressar no local
de realização das provas, deverá manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração e silencioso; 10.19 Os demais pertences pessoais dos
candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus,
gorros ou similares, óculos escuros, serão acomodados
em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão permanecer até o término da prova e 10.21 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do processo seletivo.
“Atraso na chegada da prova. Prova lacrada com saco
plástico transparente. Não tinha sacola para equipamentos eletrônicos. Uso de celular dentro da sala. Folhas de
resposta sem identiﬁcação. Provas iguais para todos os
candidatos em cada categoria.” (Ariane Borges dos Santos -São Mateus)
“Alunos usando celular livremente na hora da aplicação
da prova.” (Renata Soares dos Santos-Mantenópolis)
b) Atraso na aplicação. Item 10.2 A data provável de aplicação da Prova Objetiva é dia 27/11/2016 nos horários
de 9h às 12h e de 14h às 17h (horário de Brasília) conforme opção de cargo indicado pelo candidato no momento
da inscrição e conforme descrito no item 8.
“Atraso de 1:30 para entrega das provas por falta das
mesmas.” (Monica Gums - Santa Maria de Jetibá)
c) saída da sala de aplicação com gabaritos sem as provas. Item 10.13 o candidato, ao terminar a prova, e sowww.tce.es.gov.br

mente após 01 (uma) hora de seu início, entregará ao fiscal da sala o Cartão Resposta podendo levar consigo o
Caderno· de Questões.
d) Falta de nome dos candidatos impressos nos cartões
de resposta. Item 10.15 o candidato deverá conferir os
seus dados pessoais impressos no Cartão de Respostas,
em especial seu nome, número de inscrição, número do
documento de identidade e opção de Cargo/Campo de
atuação/Componente curricular (Disciplina)/Município.
“Muitas· conversas, no gabarito não veio identiﬁcação.”
(Neide Aparecida Pereira -Itarana)
“Liberdade total para o uso de aparelhos eletrônicos,
cartão de resposta passível de manipulação externa, envelope com as provas já aberto em cima da mesa do ﬁscal.” (Wendersón Romeu -Cariacica)
e) Não obediência ao Edital quanto aos portadores de
necessidades especiais.
“Ontem, as 6:00 da manhã peguei um taxi, locado com
outras colegas· de proﬁssão para irmos realizar a prova
de DT-SEDU em Afonso Cláudio, cidade onde se localiza a
superintendência, o qual o município de Domingos Martins em que ·resido e trabalho pertence.”
“Apresentei-me e informei que havia solicitado prova
ampliada (função esta que não me cabe, mas achei conveniente fazer), prova esta que foi pedida no ato da inscrição. Iracema pegou o celular e ligou para alguém que
aparentemente pertencia a organização das provas dadas aquela superintendência informando que a ‘candidata que pediu prova ampliada era de sua escola”, logo
concluí que meu exame não estaria naquele ambiente,
sendo informada em seguida pela coordenadora que minha prova já estava a caminho.”
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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“As 9h a ﬁscal de prova informou a turma que a prova
da sala iria atrasar porque uma pessoa solicitou prova
ampliada e a prova não havia chegado. Nesse momento algumas pessoas questionaram sobre o tempo, se seria ampliado, e outras começaram a indagar por causa
de quem não vamos iniciar no horário... Me senti muito
mal naquele momento, visto que minha limitação (deﬁciência visual estava sendo exposta.”
“Comecei a chorar e foi nesse momento que pediram que
eu me retirasse de sala visto meu nervosismo e também
meu estado emocional.” (Thalyta Botelho Monteiro -Domingos Martins)
36. Todas essas irregularidades afrontam claramente o
princípio da vinculação ao edital. Segue vasta jurisprudência do nosso TJ/ES:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SEJUS. EDITAL N°
17/2015. EXAME DE CONDICIONAMENTO FÍSICO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO SUBSCRITO POR MÉDICO DO
TRABALHO. LAUDO DE CARDIOLOGISTA QUE NÃO REGISTROU A APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O TESTE. ELIMINAÇÃO. JURIDICIDADE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1-A lei do
concurso é o edital, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. lia-se o candidato apresentou atestado subscrito por médico do trabalho e o
sucinto laudo subscrito pela cardiologista não faz nenhuma menção à aptidão do Acionante para o teste físico,
decerto não estão satisfeitos os requisitos exigidos pelos itens 7.1 e 7.2 do Edital no. 17/20i5. III-Permitir que
o Impetrante prossiga no certame sem ter apresentado todos os exames exigidos e possibilitar, em tese, seu
avanço nas fases seguintes violaria o princípio constitu-

cional da isonomia, bem como os princípios da Administração Pública insertos no art. 37 da Constituição Federal
na medida em que concederia privilégio a um em detrimento dos demais. Segurança denegada.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160012025,
Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de
Julgamento: 09/11/2016, Data da Publicação no Diário:
16/11/2016)
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA -APELAÇÃO CÍVEL
-MANDADO DE SEGURANÇA -CONCURSO PÚBLICO -EDITAL N° 01/2010 -PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE FONOAUDIÓLOGO -ESPECIALIZAÇÃO -REQUISITO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES
A SEREM DESEMPENHADAS EXIGÊNCIA DESARRAZOADA
E DESPROPORCIONAL -RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA. 1. Em matéria de concurso público vigora
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
segundo o qual os candidatos e a Administração Pública ficam estritamente vinculados às normas e condições
nele estabelecidas. 2. O edital do certame emprega as
conjunções (e/ou) ao prever a especialização como condição à nomeação ao cargo de fonoaudiólogo, o que decerto gera ambiguidade e dúvida quanto à sua exigibilidade. 3. As cláusulas editalícia devem ser redigidas sempre da forma mais clara e límpida possível, não havendo margem para nomenclaturas ou interpretações confusas, desnecessárias ou desarrazoadas. 4. A exigência
editalícia prevista no item 19.3, alínea (a), no sentido de
que a investidura no cargo de fonoaudiólogo somente
se ará com a apresentação de certificado de graduação
de especialização, afronta os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. 5. Recurso desprovido. Sentenwww.tce.es.gov.br

ça mantida.
(TJES, Classe: Apelação 1 Remessa Necessária,
12111252081, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU
FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data
de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 04/11/2016)
37. Um dos graves erros cometido por todos os envolvidos na condução do referido processo seletivo ocorreu com a publicação do novo edital de n° 053/2016 publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira
-05/12/2016, onde o item 10.9 do edital de n° 045/2016
está sendo totalmente desrespeitado, a saber:
“10.9 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.”
Num primeiro momento, a simples descrição de fatos
ocorridos durante o processo seletivo não é suficiente
para comprovar a ocorrência das irregularidades. Deve-se enfatizar que são necessárias provas para consubstanciar a denúncia, e, no presente caso, elas não foram
apresentadas. Sequer as referidas reportagens, apontadas na denúncia, foram anexadas. Contudo diante do
acordo MPES 2016.0035.5744-58 (Anexo 01) firmado
entre o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Estado da Educação e a ESESP, é possível verificar que as alegações apresentadas pelo Representante para a suspensão do Certame tinham consistência, vide o cancelamento do Edital 45/2016, estabelecido no acordo, e o lançamento de um novo edital (53/2016).
Destaca-se do acordo supracitado o que ficou estabelecido em suas cláusulas 3ª e 4ª, senão vejamos:
ACORDO ENTRE AS PARTES
MPES 2016.0035.5744-58
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, representado pela 7ª Promotoria de Justiça Cível de
Vitória e a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, estabelecida na
Av. César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória/ES, neste ato,
representada pelo Sr. Haroldo Correa Rocha, Secretário
de Estado da Educação -SEDU, e Escola de Serviço Público do Espírito Santo -ESESP, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Rua Francisco Fundão, 155, bairro República, Vitória, ES, representada
neste ato representada pela diretora presidente, Dângela Maria Bertoldi Volkers, na forma do art. 5°, §6° da lei
7.347/85, firmam o presente ACORDO ENTRE AS PARTES, nos seguintes moldes:
[...]
Cláusula Terceira: A Escola de Serviço Público do Espírito Santo -ESESP se compromete em atentar para as
cláusulas do Edital 45/2016, bem como para as regras
do novo edital n° 53/2016 (publicado no Diário Oﬁcial
no dia 05/12/2016), de forma a garantir a lisura do processo seletivo para contratação de professores de caráter temporário.
Parágrafo primeiro: Fica assegurada a participação do
Ministério Público na ﬁscalização das unidades nas
quais haverá aplicação das provas decorrentes do processo seletivo, a ﬁm de veriﬁcar o atendimento do disposto no caput desta cláusula, devendo a SEDU ser imediatamente comunicada, inclusive na pessoa do Secretário da Pasta, em caso de constatação de irregularidade ou descumprimento das normas contidas no edital.
Parágrafo segundo: Encerrada a aplicação das provas no
dia 18/12/16, e não sendo a SEDU comunicada, neste
dia, pelo Ministério Público, de irregularidade ou con-

duta aptas a viciar o procedimento, a SEDU deverá dar
prosseguimento ao processo seletivo simpliﬁcado para
Contratação de proﬁssionais da educação em Designação Temporária, de forma a assegurar o início do ano letivo de 2017 no dia 01/02/2017.
Cláusula Quarta: O MINISTÉRIO PÚBLICO atuará de ofício ou mediante provocação a ﬁm de averiguar o cumprimento integral deste acordo, comprometendo-se a
notiﬁcar a Secretaria de Estado da Educação e a Escola
de Serviço Público do Espírito Santo, quanto à violação
de qualquer cláusula, dando-lhe prazo para adequação
das condutas, nunca inferior a 15 dias nem superior a
30, antes da execução judicial do presente termo.
[...]
Diante das providencias tomadas compreende-se que a
inconsistência apontada na representação sob análise,
qual seja, a ocorrência de diversas irregularidades durante a execução do processo seletivo (Edital 45/2016),
perdeu seu objeto. (g.n.)
A seguir será disposta a irregularidade trazida pela ITI
1071/2017-8, os argumentos da defesa do responsável
e, por último, a análise técnica.
2 INDÍCIO DE IRREGULARIDADE
O indício de irregularidade apresentado na ITI 1071/20178 é transcrito a seguir:
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.
Responsável:
Identiﬁcação: Haroldo Corrêa Rocha - Secretário de Estado de Educação - SEDU
www.tce.es.gov.br

Conduta: Não realizar concurso público estando ciente da essencialidade deste meio para investir servidores
públicos nas funções de professor, na forma do art. 37,
II, da CF e não demonstrar a real e específica necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37,
IX, da Constituição Federal).
Nexo causal: Não realizando concurso público para o
provimento de cargos de sua necessidade permanente
e, em contrapartida, admitindo que mantém servidores
temporários para executar atividades permanentes da
estrutura educacional do Estado, ofende diretamente o
inciso II e IX do art. 37 da CF/88.
A suposta irregularidade analisada neste ponto tem por
base os seguintes apontamentos apresentados pelo Representante:
11.1 -DA ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS:
11. Todos os anos temos um alto número de professores
sendo contratados em nosso estado pelo Governo em
cargos de designação temporária. A última Declaração
fornecida pela Secretaria de Estado da Educação no final
do ano de 2015 tinha como quantitativo de professores
com vínculo efetivo o total de 7. 783 representando 38%
do quadro total e, como quantitativo de professores com
vínculo de contrato temporário o total de 12.859 representando, pasmem, 62% do quadro total dos professores
de todo o Estado.
12. A Constituição Federal de 1988 tornou obrigatória a
aprovação prévia em concurso público para o provimento de quaisquer cargos ou empregos na Administração
Direta e Indireta. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo
37, inciso 11, in verbis:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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“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”.
13. Desta forma, existem princípios fundamentais a serem estritamente cumpridos pela Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência), o inciso 11 estabeleceu a regra geral a ser
aplicada à nomeação para cargos ou empregos de provimento efetivo, excetuando, no mesmo dispositivo, às
hipóteses de nomeação para cargos em comissão, os
quais, por definição, são de livre nomeação e exoneração, configurando critérios subjetivos de confiança da
autoridade competente.
14. A mesma Constituição Federal de 1988 excepcionou
a regra geral do Concurso Público. Existe a previsão de
contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
no inciso IX do artigo 37.
15. Cumpre nos esclarecer o que vem a ser necessidade temporária de excepcional interesse público. A Lei no
8.745/93, apesar de não apresentar o conceito de necessidade temporária de excepcional interesse público,
exemplifica em seu artigo 2° situações, em consonância
com o mandamento constitucional, que podem ser consideradas aptas a ensejar a contratação de pessoal por
tempo determinado. Vejamos:
“Art. 20 Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I -assistência a situações de calamidade pública; II-combate a surtos endêmicos; III -realização de recenseamentos e outras pesquisas de natu-

reza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística -IBGE; (Redação dada pela Lei n° 9.849, de 1999). IV-admissão de professor substituto e professor visitante; V -· admissão de professor
e pesquisador visitante estrangeiro; VI-atividades: (...)”
16. Nesse sentido, temos três pressupostos inafastáveis
para que a contratação temporária seja considerada válida, a saber:
1) Determinabilidade temporal da contratação, ou seja,
prazo determinado.
2) Temporariedade da função; e
3) Excepcionalidade do interesse público.
17. É o que demonstram os prazos máximos de duração
dos contratos da Lei n° 8.745/93, conforme a hipótese
de contratação. Tais contratos são improrrogáveis ou são
admitidas prorrogações até um limite máximo, com o intuito de evitar que se afronte a regra geral do Concurso
Público. Porém não é o que ocorre no Estado do Espírito Santo, onde a utilização da contratação temporária é
uma prática decorrente há décadas, comprovando a burla à regra geral do concurso público. Ora, se existe a necessidade de renovação dos contratados por designação
temporária todos os anos, fica clara que de temporária
nada tem a contratação, muito menos excepcionalidade.
18. Portanto, clara a ilegalidade das contratações por designação temporária dos professores da rede estadual
de educação, em face da inexistência de comprovação
da necessidade temporária de excepcional interesse público.
19. Percebe-se que o Estado do Espírito Santo insiste em
afrontar a Carta Magna, mesmo tendo sido ele parte da
ação direta de inconstitucionalidade no STF que julgou
www.tce.es.gov.br

procedente ação para declarar inconstitucional lei capixaba que disciplinou contratação temporária de servidores da saúde. Senão vejamos:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL CAPIXABA
QUE DISCIPLINOU A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. POSSÍVEL EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO IX DO ART. 37 DA LEI MAIOR.
INCONSTITUCIONALIDADE. ADI JULGADA PROCEDENTE.
I - A contratação temporária de servidores sem concurso
público é exceção, e não regra na Administração Pública,
e há de ser regulamentada por lei do ente federativo que
assim disponha.
II - Para que se efetue a contratação temporária, é necessário que não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei, mas, principalmente, que o serviço a ser
prestado revista-se do caráter da temporariedade.
III - O serviço público de saúde é essencial, jamais pode-se caracterizar como temporário, razão pela qual não
assiste razão à Administração estadual capixaba ao contratar temporariamente servidores para exercer tais funções.
IV - Prazo de contratação prorrogado por nova lei complementar: inconstitucionalidade.
V - É pacíﬁca a jurisprudência desta Corte no sentido de
não permitir contratação temporária de servidores para
a execução de serviços meramente burocráticos. Ausência de relevância e interesse social nesses casos. VI -Ação
que se julga procedente.
20. Certos de que a educação assim como a saúde são
serviços essenciais para a sociedade, não nos resta outra conclusão, senão a de que o Estado do Espírito Santo continua utilizando formas pensadas e irresponsáveis
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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para burlar nosso ordenamento jurídico.
21. Embora este fato, por si só, já configure o vício de
forma ou, se assim não entender V. Exa., a ilegalidade do
objeto, eivando de nulidade este ato tão lesivo ao patrimônio público, ele não é isolado.
Salienta o Representante que, o Estado do Espírito Santo, já há algum tempo, vem se valendo da Contratação
Temporária como regra para suprir a necessidade de
professores na rede de ensino estadual, desviando-se
do instituto do Concurso Público previsto na Constituição Federal.
Destaca-se que o Poder Executivo do Estado, visando regular esse tipo de contratação, sancionou a Lei 809/2015
que em seu Art. 1º estabelece:
Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta
Lei Complementar.
É evidente que o regramento e a previsão são necessários, sob pena de engessar a administração pública, contudo, o tema mostra-se controverso quando respaldado
por uma Lei que firma regramentos suscetíveis a interpretações diversas e muitas vezes de forma excessivamente abrangente.
Nesse interim, vale analisar os dispositivos contidos na
Lei que estabelecem as condições para a contratação de
Professores, senão vejamos:
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
[...]

III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:
a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;
b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação –
SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e
da Faculdade de Música do Espírito Santo;
c) da expansão das instituições estaduais de ensino;
[...]
IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;
V - admissão de professor e pesquisador visitante;[...]
XII - prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
[...]
§ 1º O número total de professores de que trata o inciso III do caput deste artigo não poderá ultrapassar 30%
(trinta por cento) do total de docentes efetivos com jornada padrão de 25 (vinte e cinco) horas semanais em
exercício nos quadros do Estado.
[...]
Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de
prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:
[...]
III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art.
2º desta Lei Complementar;[...]
www.tce.es.gov.br

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por
igual período
Como dito anteriormente, em que pese a definição de
condicionantes e prazos, com uma simples leitura das regras em destaque conclui-se que existem infindáveis ressalvas capazes de justificarem as iniciativas de se contratar servidores de forma temporária. O que não se admite, nesse caso, é a banalização de tal prática.
Destarte, os argumentos trazidos na presente representação não são novos, inclusive já são objetos de análise de outros processos em tramitação neste Tribunal, no
entanto, diante da sua pertinência e do constante hábito dos governantes de desprestigiar o instituto do Concurso Público, vislumbra-se no presente caso a intenção
de burlar o dispositivo constitucional quando a administração estadual opta por abrir um processo seletivo para contratação de servidores temporários em detrimento da realização do mesmo certame para contratação de
servidores efetivos.
Imperioso destacar a fala do Secretário de Estado da Educação, nas justificativas por ele apresentadas (Protocolo
18147/2016-2), reconhecendo a realização de Concurso
Público no exercício de 2016 e a nomeação de 1045 candidatos. Destaca-se ainda de suas explanações, a afirmação de que inexistem aprovados aguardando a nomeação, o que poderia evidenciar a contratação precária de
servidores. Dos fatos, depreende-se que o gestor da pasta da Educação busca enfatizar que não mais existe edital de Concurso Público com prazo de validade que permita a chamada de candidatos, como forma de justificar
a contratação temporária sob análise.
Compreende-se de tudo que, o processo seletivo sob
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87

ATOS DO PLENÁRIO

análise perde sua caracterização de excepcionalidade
quando o Governo do Estado, sabendo da constante necessidade da contratação de novos professores, abdica
de realizar Concurso Público concomitantemente. Tal iniciativa demonstraria o seu comprometimento em só utilizar o expediente da contratação temporária em casos
que verdadeiramente se enquadram nas exceções previstas na legislação vigente.
Assim, mesmo estando ciente da essencialidade de concurso público para investir servidores públicos, especialmente nas funções de professor, lançou-se mão da contratação temporária, incorrendo na desobediência do
comando constitucional inserto nos incisos II e IX do art.
37, da Carta Fundamental, 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:
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;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público.
A mesma previsão é observada no texto da Constituição
do Espírito Santo:
Art. 32 - As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obe-

decerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse
público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e
também aos seguintes:
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 complexibilidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão,
declarados em lei, de livre nomeação e exoneração;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público;
Nessa linha, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
ADI 5163 / GO - GOIÁS
CIONALIDADE

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-

Relator(a): Min. LUIZ FUX
Julgamento: 08/04/2015 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-052015
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.882/2012 DO ESTADO DE
GOIÁS. SERVIÇO DE INTERESSE MILITAR VOLUNTÁRIO
(SIMVE). INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL
IMPOSITIVA DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS
ART. 37, II, E 144, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREVISÃO GENÉRICA E ABRANGENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: OFENSA AOS ARTS. 37, II, IX, E 144,
CAPUT, DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI ESTADUAL QUE CONTRARIA NORMAS GERAIS
www.tce.es.gov.br

EDITADAS PELA UNIÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.
O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos
princípios constitucionais, corolários do merit system,
dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).
2. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto
instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira
por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei nº 10.029/2000), restando inconstitucional
qualquer outra forma divergente de provimento. 3. À luz
do conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição
da República e da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte em sede de Repercussão Geral (RE 658.026, Relator Min. Dias Toﬀoli, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2014), a
contratação temporária reclama os seguintes requisitos
para sua validade: (i) os casos excepcionais devem estar
previstos em lei; (ii) o prazo de contratação precisa ser
predeterminado; (iii) a necessidade deve ser temporária;
(iv) o interesse público deve ser excepcional; (iv) a necessidade de contratação há de ser indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro
das contingências normais da Administração, mormente
na ausência de uma necessidade temporária. 4. No caso
sub examine, não há qualquer evidência de necessidade
provisória que legitime a contratação de policiais temporários para o munus da segurança pública, mercê de
a lei revelar-se abrangente, não respeitando os pressupostos básicos de norma que almeja justificar a sua excepcionalidade frente à regra da Carta Magna (CRFB/88,
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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art. 37, II e IX). 5. A competência legislativa concorrente
entre a União e os Estados-membros (CRFB/88, art. 24),
nos casos em que cabe àquela estabelecer normas gerais
(§ 1º) e a estes normas suplementares (§ 2º), submete-se ao exame de constitucionalidade em sede de fiscalização normativa abstrata quando configurada inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes do
Plenário:; ADI 1366 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 20-09-2012; ADI 2656/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.08.2003; ADI 311 MC,
Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 14-09-1990.
6. É que afronta o texto maior lei estadual que regule fora das peculiaridades locais e de sua competência suplementar, atentando contra as normas gerais de competência da União em manifesta usurpação de competência (CRFB/88, arts. 22, XXI, e 24, § 2º). 7. É inconstitucional, por vício formal, lei estadual que inaugura relação
jurídica contraposta à legislação federal que regula normas gerais sobre o tema, substituindo os critérios mínimos estabelecidos pela norma competente. 8. In casu,
a Lei nº 17.882, de 27 de dezembro de 2012, do Estado
do Goiás, ao instituir o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual (SIMVE) na Polícia Militar e no Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, instituiu uma
classe de policiais temporários, cujos integrantes, sem o
indispensável concurso público de provas e títulos, passam a ocupar, após seleção interna, função de natureza
policial militar de maneira evidentemente inconstitucional. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 10. Proposta a modulação temporal pelo Relator, não se obteve, no Plenário, o quórum necessário para a sua aprovação.
Depreende-se da leitura do precedente da Corte de Vér-

tice que toda a interpretação constitucional para caso de
contratação temporária deve ser excepcional. Em outras
palavras, só pode ser considerada constitucional a contratação temporária que siga todos os requisitos predispostos na Carta de 1988. Nesse sentido expõe o Recurso
Extraordinário RE 658026/MG julgado pelo Pleno do STF,
em 09/04/2014:
RE 658026/MG – MINAS GERAIS RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 09/04/2014
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214
DIVULG 30-10-2014
PUBLIC 31-10-2014
Parte(s)
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO.(A/S) : CÂMARA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na
Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa
forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para
www.tce.es.gov.br

que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em
lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a
necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que
a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o
cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles,
os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência.
Inequívoco, pois, que a partir de tal conduta omissiva não realização de concurso público para cargos de natureza permanente - e subsequente conduta comissiva
- pretensão de contratação de servidores temporários
para exercer atividades típicas de servidores efetivos,
incorrem o responsável em afronta à constituição federal (incisos II e IX do art. 37) e à constituição estadual
(incisos II e IX do art. 32), motivo pelo qual deve ser coibida por esta Corte de Contas. (g.n.)
2.1

DEFESA

O Sr. Haroldo Correa Rocha, Secretário Estadual de Educação, destaca os seguintes pontos em sua defesa:
1.
Em sua segunda passagem pela SEDU, a partir
de 2015, lançou um concurso público para 1.175 vagas
de Professor (Edital 1/2015) com homologação por meio
do Edital 7/2016;
2.

O referido concurso teria, conforme item 13.4
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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do Edital, prazo improrrogável de 8 meses, visando justamente a realização de outro concurso;

sores em designação temporária no mês de agosto dos
anos 2014, 2015, 2016 e 2017.

fessor P- Pedagogo e Professor B – Ensino Fundamental
e Médio.

3.
A SEDU promoveu as nomeações por meio dos
Decretos 748-S e 1561-S;

(FIGURA)

Assim, num período de 12 anos, foram realizados 5 concursos públicos para contratação de professores pela SEDU, tendo sido abertas 6.481 vagas.

4.
No período entre 2007 e 2018, a SEDU realizou
os seguintes concurso públicos:
(FIGURA)
5.
O processo para realização de novo concurso
público para 1.025 vagas foi aberto em setembro/2017
com parecer favorável da Secont e da Procuradoria do
Estado quanto à contratação da banca organizadora;
6.
O referido concurso foi anunciado em outubro/2017 e publicado no Diário Oficial em 11/1/2018;
7.
Em 7/2017, a SEDU abriu “concurso de remoção” que, em sua conclusão, permitirá a mudança do
posto de trabalho de 1.089 servidores até 1/2/2018;
8.
O lançamento conjunto de concursos de ingresso e de remoção exige planejamento para definição de
vagas ofertadas por município e por disciplina;
9.
Os concursos lançados pela SEDU exigem cuidados redobrados com a quantidade de vagas ofertadas,
“já que pela legislação vigente a jornada semanal é única
de 25 horas, além da adoção de medidas específicas para evitar a judicialização contra o Estado, tais como candidatos classificados acima do número de vagas abertas
que acionam o Poder Judiciário para ingressar nos quadros da SEDU”.
10.
É importante registrar o trabalho realizado pela gestão atual, que resultou numa redução expressivas
dos contratos temporários de professores, que fica evidenciada tomando como base o quantitativo de profes-

11.
Houve redução de 34% no quadro de professores temporários de agosto/2014 a agosto/2017.
Em resumo, são esses os argumentos da defesa.
2.2
ANÁLISE TÉCNICA DO INDÍCIO DE IRREGULARIDADE
O edital questionado na Representação é o Edital de Processo Seletivo Simplificado 45/2016, de 17/10/2016, para a composição de cadastro de reserva com vistas à admissão de “professores HABILITADOS em caráter temporário para atuação na educação básica: nos níveis de
Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas modalidades
de Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar Quilombola, Educação em Espaços de Privação de Liberdade
(Unidades Prisionais, Unidades Socioeducativas), Educação Especial, Programas/Projetos, no Ensino Regular da
rede pública estadual para o ano letivo de 2017”. Conforme Cláusula 18.2 do edital, o processo seletivo teve validade por 12 meses da data da homologação, podendo
ser prorrogado.
O Responsável, Sr. Haroldo Correa Rocha, informa em
sua defesa que a SEDU vem buscando a substituição dos
servidores temporários por meio da realização de concursos públicos, sendo os últimos realizados em 2007,
2009, 2012, 2015 e 2018. As informações dos dois concursos mencionados pela defesa são apresentadas a seguir:
•
Edital 1/2015, 18/11/2015 – 1178 vagas - Professor B – Ensino Fundamental e Médio;
•

Edital 1/2018, de 8/1/2018 – 1025 vagas - Prowww.tce.es.gov.br

Em direção contrária, observa-se que, num período de
14 meses (dezembro de 2016 a janeiro de 2018), houve
a realização de pelo menos oito processos seletivos simplificados para formação de cadastro de reserva sendo
a contratação de professores/profissionais da educação
em regime de designação temporária, para atendimento
às necessidades de excepcional interesse público da SEDU. São eles :
1.
Edital 3/2016, de 7/1/2016: profissionais do
magistério, não habilitados para a função de professor
regente de classe, para atuarem nas Escolas que se organizam por meio da Pedagogia da Alternância;
2.
Edital 57/2016, de 12/12/2016 : profissionais
para atuarem em cursos técnicos de educação profissional, por área de conhecimento;
3.
Edital 3/2018, de 3/1/2018: profissionais para
atuarem em cursos técnicos de educação profissional,
por área de conhecimento;
4.
Edital 9/2018, de 23/1/2018: por área de conhecimento, que não foram contempladas no Edital
03/2018 (g.n.);
5.
Edital 55/2016, 13/12/2016 - professores HABILITADOS em caráter temporário para atuação na educação básica: nos níveis de Ensino Fundamental e Ensino
Médio, nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar Quilombola, Educação em Espaços
de Privação de Liberdade (Unidades Prisionais, Unidades
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Socioeducativas) e Programas/Projetos, no Ensino Regular da rede pública estadual para o ano letivo de 2017;
6.
Edital 56/2016, 15/12/2016 - professores não
habilitados, a título precário, para atuação na educação
básica: nos níveis de Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos,
Educação Escolar Quilombola, Educação em Espaços de
Privação de Liberdade (Unidades Prisionais, Unidades
Socioeducativas) Educação Especial e Programas/Projetos, no Ensino Regular da rede pública estadual para o
ano letivo de 2017;
7.
Edital 1/2018, 8/1/2018 - professores HABILITADOS em caráter temporário para atuação na educação
básica: nos níveis de Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos,
Educação Escolar Quilombola, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade (Unidades Prisionais, Unidades Socioeducativas), nas Escolas de Tempo Integral e Escolas de Ensino Fundamental e Médio da
Educação do Campo – CEIER, escolas unidocentes e pluridocentes, escolas que adotam a pedagogia da alternância e escolas localizadas em assentamentos;
8.
Edital 2/2018, 8/1/2018 - professores não habilitados, a título precário, para atuação na educação básica: nos níveis de Ensino Fundamental e Ensino Médio,
nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar Quilombola, Educação em Espaços de Privação de Liberdade (Unidades Prisionais, Unidades Socioeducativas) Educação Especial e Programas/Projetos,
no Ensino Regular da rede pública estadual.
Ressalta-se que os editais mencionados ainda estão vigentes. E que a aba do sítio eletrônico destinada aos
“processos seletivos encerrados” apresenta somente

dois editais da SEDU. No entanto, é de conhecimento
desta Secretaria de Previdência e Pessoal de que a SEDU
vem realizando processos seletivos nos mesmo moldes
há alguns anos, como se comprova com o extrato do Diário Oficial do Estado, de 21/11/2014, a seguir :
(FIGURA)
Dos oito editais destacados na relação acima, os últimos
quatro editais (55/2016, 56/2016,1/2018 e 2/2018) e o
Edital 45/2016 são para atuação na educação básica: nos
níveis de Ensino Fundamental e Ensino Médio em modalidades praticamente idênticas, e “no Ensino Regular
da rede pública estadual”. Os Editais 45/2016, 55/2016
e 56/2016 foram publicados em dezembro de 2016 para atuação no ano letivo de 2017. E os Editais 1/2018 e
2/2018 foram publicados em janeiro de 2018.
Tendo tais editais objetivado a contratação de profissionais para idêntica atuação no ensino regular, além de os
processos serem iniciados coincidentemente logo antes
do início do ano letivo e serem realizados repetidamente, fica caracterizada a existência de um ciclo de contratação temporária permanente pela SEDU.
Somado a isso, vale observar que o item 1.1 dos Editais 46/2016, 55/2016 e 56/2016 destaca os casos que
a contratação visa atender, conforme Lei Complementar
809/2015.
(FIGURA)
De forma similar, os Editais 1/2018 e 2/2018 ressaltam o
atendimento à LC 809/2015 nos itens 1.1 e 1.3.
(FIGURA)
Não custa chamar atenção para o fato de o Edital
45/2016, de 21/10/2016, ter tido a divulgação de seu
cronograma de chamada e contratação realizados por
www.tce.es.gov.br

meio do Edital 4/2017, de 14/1/2017, menos de três meses depois da publicação do edital de abertura.
(FIGURA)
E ainda, não é possível deixar de observar que os candidatos são convocados em grande número, como pode-se
verificar no trecho extraído do Anexo Único do referido
Edital de chamada.
(FIGURA)
Assim, apesar de tais editais apresentarem os casos em
que é permitida a contratação de temporária de professores para atendimento às necessidades de excepcional
interesse público, a divulgação da “chamada e cronograma de contratação” imediatamente após o fim do processo seletivo comprova que o objetivo da Administração era a contratação imediata desses profissionais. Fica
demonstrado que a formação de um cadastro de reserva
não foi intenção da SEDU. Da mesma forma, não é cabível que a contratação temporária para atendimento das
necessidades de excepcional interesse público pretenda
a formação de um cadastro de reserva pois, nesse caso,
a necessidade temporária não existe.
Também não fica caracterizado o tipo de contratação
(temporária) pretendido, pois a chamada dos profissionais selecionados é feita em grandes lotes, não se constituindo nas hipóteses permitidas pela LC 809/2015.
Contrariamente, se o objetivo fosse a contratação para
suprir falta de professor em decorrência de demissão,
aposentadoria ou exercício de cargo comissionado, por
exemplo, essa demanda seria pontual e pequena, ainda
mais levando-se em consideração que tais processos seletivos são praticamente consecutivos. Nessa linha, também não foram apresentados pela defesa documentos
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que trouxessem o quantitativo de demissões, aposentadorias, etc., que o edital de contratação temporária visava atender.
A prática de realização de contratações temporárias consecutivas, em detrimento da realização de concursos públicos, é reafirmada quando editais de processos seletivos em designação temporária são publicados consecutivamente e trazem em seu bojo que o preenchimento das
vagas ali ofertadas só será realizado quando as listas do
edital anterior tiverem sido esgotadas.
É o que se extrai dos itens 1.2 e 9.11 do Edital 1/2018,
quando este se refere ao esgotamento de as possibilidades de concessão de carga horária do Edital 45/2016.
(FIGURA)
Ora, se a SEDU deﬂagrou um processo seletivo para contratação temporária no final de 2016 (Edital 45/2016), se
essa necessidade não era permanente, não é plausível
que a SEDU tenha deﬂagrado edital de processo seletivo
consecutivo, em janeiro de 2018, para suprir a demanda
não atendida pelo edital anterior, de 2016. Tendo conhecimento dessa necessidade, deveria a SEDU quantificá-la
e realizar um concurso público com o objetivo de substituir os contratados em designação temporária.
A justificativa da defesa com base na deﬂagração dos
concursos públicos em 2015 (Edital 1/2015) e em 2018
(Edital 1/2018) não significa que a prática de contratação temporária não ocorra. Pelo contrário, os editais
de processos seletivos relacionados (3/2016, 55/2016,
56/2016, 57/2016, 1/2018, 2/2018, 3/2018 e 9/2018,
além do 45/2016) comprovam que há manutenção desse tipo de contratação.
Ainda, a defesa apresentou, em relação ao Concurso

1/2015, os decretos de nomeação, mas não foi apresentada documentação que comprove que tais nomeações
substituíram os professores já contratados em designação temporária.
E por fim, os argumentos apresentados pela defesa de
redução de quantitativo de professores em designação
temporária por si só também não justificam a contratação por esse tipo de instrumento.
Para que seja viável e justificada, a contratação temporária deve considerar os seguintes requisitos de validade,
conforme ADI 5163, trazida na ITI 1071/2017-8:
•
os casos excepcionais devem estar previstos em lei: atendido pela defesa, em decorrência da LC
809/2015 e da previsão dos casos possíveis em edital;
•
o prazo de contratação precisa ser predeterminado: atendido pela defesa, em decorrência da LC
809/2015 e de previsão em edital;
•
a necessidade deve ser temporária: não atendido pela defesa;

públicos de forma a suprir suﬁcientemente a necessidade ordinária e permanente da Administração, incorrendo em ofensa aos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal e aos incisos II e IX do art. 32, da Constituição Estadual.
Por todo exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade do item com aplicação de multa nos termos dos
arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II da Lei Complementar
621 de 8 de março de 2012.
3

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Levando em consideração as análises aqui procedidas e
as motivações adotadas nestes autos, diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC 261/13, sugere-se não acolher as razões de defesa, mantendo as irregularidades da forma como descritas na ITI 1071/2017-8, com aplicação de multa nos termos dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012.
(FIGURA)

•
o interesse público deve ser excepcional: não
atendido pela defesa;

Vitória/ES, 7 de junho de 2018.

•
a necessidade de contratação há de ser indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços
ordinários permanentes do Estado, e que devam estar
sob o espectro das contingências normais da Administração, mormente na ausência de uma necessidade temporária: não atendido pela defesa.

Assim, apesar da demonstração por parte do gestor de
que houve a realização de vários concursos públicos, ainda persiste, conforme constatado nos autos, a ocorrência de casos de contratação temporária em detrimento da realização de concurso público, necessário para
o cumprimento dos princípios insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, para professores que exercem serviços típicos de carreira, sem a devida demonstração da
necessidade daquele quantitativo e sem que ficasse evidenciada adequadamente a situação de contingência
emergencial, ou motivo de excepcional relevância que

Assim, não foram apresentados pela defesa as justificativas para que fosse caracterizada a excepcionalidade da
contratação. Ao contrário, ﬁca demonstrado que a contratação em designação temporária é prática constante na SEDU, em detrimento da realização de concursos
www.tce.es.gov.br
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justificasse o ato. Entretanto, deixo de aplicar a multa
proposta, pois não vislumbro as hipóteses ensejadoras
da sanção ao caso concreto, tampouco há ressarcimento
aos cofres públicos.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo o entendimento técnico e do
Parecer do Ministério Público de Contas, exceto quanto à aplicação da multa, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte Deliberação que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1 ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas
pela Sra. Dângela Maria Bertoldi Volkers;
2 ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelo senhor Haroldo Corrêa Rocha
em razão da irregularidade disposta no item 3.1 deste
Acórdão;
3 pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO diante do
preceituado nos artigos 95, inciso II e 99, § 2º, ambos da
Lei Complementar 621/2012, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1 Ausência de Concurso Público para a contratação de
professores
Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.
Responsável: Identificação: Haroldo Corrêa Rocha - Secretário de Estado de Educação – SEDU
4 DETERMINAR, para no prazo de 90 (noventa) dias,
com base no artigo 57, III, do, da Lei Complementar

621/2012:
4.1 para que o atual gestor apresente cronograma com
as providências necessárias a ﬁm de promover concurso público, de provas ou de provas e títulos, para preenchimento dos cargos de professor, preservando-se os
efeitos dos atos já praticados;
5 DAR CIÊNCIA ao Representante do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DISCUSSÃO PROCESSUAL:
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
“Presidente, estou acompanhando o conselheiro Ranna.
Minha divergência é pequena. Porque o conselheiro Ranna propôs 90 dias. Estou propondo 180 em virtude de nos
encontrarmos no ﬁm do ano, ainda tem dois meses e entrará uma nova gestão. Para o novo gestor ter mais um
tempo. Só isso.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - “Senhor presidente, acatada
a sugestão do conselheiro Sérgio Borges.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Eu vou solicitar vista, mas já vou adiantar um pouco o
que vou tentar debater no voto. A Lei 809/2015, que disciplina a contratação temporária no Espírito Santo é quase uma cópia da lei federal. Mas trazem duas coisas que
vale a pena discutirmos. Então traz quais são as hipóteses de contratação temporária, quais são as vedações,
que tipo de remuneração, direitos, forma de rompimento
do contrato. Ela traz o período e as prorrogações possíveis. Traz uma coisa que não há na legislação federal, pelo menos se difere. A legislação federal diz que do montante de professores, 20%, no máximo, pode ser contrawww.tce.es.gov.br

to temporário. A lei estadual deﬁne 30%. Por último, a
lei estadual faz um escalonamento para adequação desse montante. Ou seja, digamos que o Estado tenha 100
cargos; e 40 são contratos temporários. A lei estadual diz
que pode, no máximo, 30. Esses 10 que estarão à margem da lei estadual deverão ser preenchidos por meio de
concurso público. Mas a lei traz um período de transição.
Esse período de transição, acho bastante importante por
tudo que discutimos agora, por conta da perenidade dessas despesas. Então, vou pedir vista apenas para debater isso, conselheiro Ranna.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, o que o conselheiro Chamoun disse é o que consta do
meu voto. É exatamente isso. O prazo que era de 90 dias,
agora é de 180 dias, é para que o Estado apresente um
cronograma para que possa adequar a legislação.” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Só ver se contempla aqui, porque aí nós já...” O
SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - “Vou só ler o dispositivo. (leitura)” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– “Plenamente satisfeito! Agradeço!” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“Vossa excelência quer fazer alguma menção nesse disposto à essa lei?” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Não, o conselheiro Ranna
já...” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Há uma divergência, ainda que
parcial, de forma...Não entre os conselheiros, mas entre
a posição ministerial e técnica.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Pela não aplicação de multa.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Em face da divergênSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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cia, ainda que parcial, colho a manifestação do Plenário.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Presidente, antes de manifestar meu voto, queria
fazer um comentário. Na educação – vamos poder veriﬁcar isso agora com módulo de folha de pagamento que
solicitamos aos nossos jurisdicionados – há uma ausência de parametrização de algumas questões importantes para nós. Porque a lei fala do percentual de contratação temporária. Mas, por exemplo, não se tem parâmetro de quantos proﬁssionais do magistério é aceitável
que esteja fora de sala de aula em funções administrativas da educação. Abordamos que podemos contratar
um percentual por designação temporária. Mas não dizemos dos efetivos qual o percentual que admitimos fora do magistério. E não tem parâmetro. Se você correr,
nacionalmente, não há ninguém que responda qual é o
volume aceitável percentualmente desse deslocamento
de proﬁssionais do magistério para funções administrativas. Quando tivermos o módulo de folha de pagamento permitindo que avalie o vínculo e o cargo para identiﬁcar que é proﬁssional do magistério, começaremos a ter
uma parametrização a partir do Espírito Santo. E possamos até fazer uma leitura analítica melhor sobre esse assunto. Apenas para comentar. Acompanho o voto do nobre conselheiro Carlos Ranna.”

TIVAS apresentadas pelo senhor Haroldo Corrêa Rocha
em razão da irregularidade disposta no item 3.1 deste
Acórdão;

1. ACÓRDÃO TC-1497/2018

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1 ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pela Sra. Dângela Maria Bertoldi Volkers;
1.2 ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DE JUSTIFICA-

1.3 PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO diante do preceituado nos artigos 95, inciso II e 99, § 2º, ambos da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
1.3.1 Ausência de Concurso Público para a contratação
de professores
Base legal: art. 37, II e IX da CF/88.
Responsável: Identificação: Haroldo Corrêa Rocha - Secretário de Estado de Educação – SEDU
1.4 DETERMINAR, para no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, com base no artigo 57, III, do, da Lei Complementar 621/2012:
4.1 para que o atual gestor apresente cronograma com
as providências necessárias a ﬁm de promover concurso público, de provas ou de provas e títulos, para preenchimento dos cargos de professor, preservando-se os
efeitos dos atos já praticados;
1.5 DAR CIÊNCIA ao Representante do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES.
2. Unânime.

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

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1498/2018 – PLENÁRIO
Processo: 10496/2016-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG:
TRIBUNAL DE JUSTICA - Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: Suzana Martelo de Carvalho Ohlsen, Annibal de Rezende Lima, Marcelo Tavares de Albuquerque
Representante: Ativa Terceirizacao de Mão de Obra Eireli
REPRESENTAÇÃO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
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DO ESPÍRITO SANTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECOMENDAR - ARQUIVAR

presentação com determinação ao ente, nos seguintes
termos:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada pela empresa Ativa Terceirização de Mão de
Obra Ltda., com pedido de suspensão cautelar de licitação, em face de licitação promovida pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo (Pregão Eletrônico nº
115/2016), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conservação,
asseio e limpeza, para atuação nas áreas administrativas
do Poder Judiciário Estadual.
Prolatada a Decisão Monocrática 1854/2016, foram notificadas as autoridades competentes para que se manifestassem, no prazo de 5 dias, quanto à Representação
interposta.
Após a manifestação dos responsáveis, a Secex Governo
elaborou a Manifestação Técnica 114/2017, concluindo
pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada, com a
consequente submissão dos presentes autos ao rito ordinário, o que foi acolhido no Voto 1263/2017 e na Decisão 780/2017.
Os autos retornaram à Secex Governo, que elaborou a
Manifestação Técnica 1313/2017, apontando que teria
restado configurada irregularidade formal praticada pela Pregoeira, relativa à não observância do procedimento previsto no inciso XVIII do art. 4º da Lei 10.520/2002
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC, por sua vez, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 5907/2017 opinando pela procedência parcial da Re-

3.1.
Por todo o exposto e com base no art. no inciso II, do artigo 95 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 207, IV da Resolução TC
261/2013, opina-se pela PROCEDÉNCIA PARCIAL da presente representação, sem aplicação de multa, sugerindo, ainda, a realização de determinação ao presidente
do TJES, bem como ao atual pregoeiro oficial para que
em futuras licitações, em havendo o preenchimento dos
pressupostos processuais pela intenção de recurso, que
seja prestigiado e seguido o procedimento previsto no
inciso XVIII do art. 4º da Lei 10.520/2002.

dindo-a de apresentar as razões do recurso; por fim, a
empresa Técnica Tecnologia e Serviços EIRELI EPP teria
apresentado o balanço sem a escrituração contábil digital, o que constituiria um documento inválido.
A questão central tratada nos autos é o âmbito de aplicação da sanção prevista no art. 87, III da Lei 8666/93 –
suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração por até dois
anos.
Saliento que a referida questão já foi devidamente tratada quando prolatei o voto n.º 1263/2017 (deste processo), cujo conteúdo será incorporado, a seguir, para fundamentar minha decisão.

3.2 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida conforme art.
307, §7º, da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno).

Portanto, há que se determinar se o vocábulo “administração”, aí empregado, significa Administração Pública
em sentido amplo ou se diz respeito somente à administração local que aplicou a penalidade.

Ato contínuo, por meio da Manifestação 116/2018, da
lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, o Ministério Público de Contas pugnou pelo prosseguimento
do feito, com a citação dos responsáveis, nos termos do
art. 56, inciso II da Lei Complementar 621/2012.

Essa aparente controvérsia também é discutida e estudada tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência,
sobretudo porque o art. 6º da Lei 8666/93 estabelece
“Administração Pública” e “administração” como conceitos distintos.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Secex Governo adotou o entendimento mais restritivo
quanto à aplicação da penalidade, ou seja, esta se restringiria ao órgão local ou à entidade aplicadora da sanção, com base na distinção legal dos conceitos feita própria pela lei de licitações (art. 6º); além disso, considera que não seria conveniente que um ente ou órgão, por
impor penalidade a um determinado licitante, impusesse indiretamente aos demais órgãos e entidades da administração pública a sua decisão, vedando a participação da referida empresa em outros processos licitató-

A representante alega, em síntese, que a empresa vencedora do pregão, Técnica Tecnologia e Serviços EIRELI
EPP, não poderia participar do processo licitatório por se
encontrar inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, eis que foi penalizada por um órgão
público com a sanção de suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração por dois anos.
Além disso, seu recurso quanto à homologação do resultado teria sido rejeitado pela pregoeira, de plano, impewww.tce.es.gov.br
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rios.

nariedade na aplicação dessas sanções.

Recentemente o Plenário deste Tribunal de Contas manifestou-se sobre este tema, no processo TC 263/2017,
uma representação proposta por licitante em face da SEGER – Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos.

A princípio, considerando que ambas restringem o direito de participar de licitações e contratar com o Poder Público, parece razoável a ideia de que a intenção do legislador foi instituir penalidades diversas, com características igualmente distintas, corroborando com o pensamento do representante.

A representante pretendia, naquele caso, a invalidação,
com provimento cautelar, de edital de licitação daquela
secretaria, que vedava a participação de empresas incursas na penalidade de suspensão do direito de licitar (art.
87, III, da Lei 8.666/93) e impedimento de licitar (art. 7º
da Lei 10.520/02).
A discussão é a mesma, no sentido de se reconhecer a
discricionariedade da administração local em aceitar ou
restringir a participação de empresa, desde que previsto
no edital do certame. No caso do processo TC 263/2017,
o Tribunal de Contas decidiu no sentido de reconhecer
que cabe ao próprio órgão executor da licitação decidir
a respeito, observado o princípio federativo e a independência entre os poderes. Naquele caso, a SEGER adotou
o entendimento diverso do Tribunal de Justiça, no sentido de não aceitar a participação de empresa suspensa
do direito de licitar.
O Conselheiro Relator daquele processo, Rodrigo Chamoun, indeferiu a liminar por meio da Decisão Monocrática 05/2017, ratificada em sessão plenária, fundamentada nos termos da Manifestação Técnica 5/2017, da Secex Denúncias, de onde transcrevo o que segue:
De início destacamos que a Lei 8.666/93 não traz definição sobre os pressupostos para a aplicação da suspensão
do direito de licitar e da declaração de inidoneidade, por
consequência confere ao gestor público certa discricio-

Ocorre que também encontramos, com certa facilidade,
doutrinadores que trazem opinião diversa, tais como a
do professor MARÇAL JUSTEN FILHO:
“Se o agente apresenta desvios de conduta que o inabilitam para contratar com determinado sujeito administrativo, os efeitos dessa ilicitude teriam de se estender
a toda a Administração Pública. Assim se passa porque
a prática de ato reprovável, que fundamentou a imposição da sanção de suspensão do direito de licitar e contratar, evidencia que o infrator não é merecedor de conﬁança.” (ﬂ. 1020)
[...]
Diante dos posicionamentos antagônicos e considerando que a motivação da presente representação, muito embora com reﬂexo no interesse público, se reveste
claramente de interesse privado, entendemos por considerar, no momento, que a adoção do posicionamento
do STJ, é uma opção válida e, ainda, mais conservadora
quanto à proteção ao erário.

CIA – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO
PÚBLICA – LEGALIDADE – LEI 8.666/93, ART. 87,INC.III.
É irrelevante a distinção entre os termos Administração Pública e Administração, por isso que ambas as ﬁguras (suspensão temporária de participar em licitação (inc. III) e declaração de inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a não-participação em licitações e contratações futuras.
A Administração Pública é una, sendo descentralizadas
as suas funções, para melhor atender ao bem comum.
A limitação dos efeitos da “suspensão de participação
de licitação” não pode ﬁcar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se
estendem a qualquer órgão da Administração Pública.
Recurso
especial
não
conhecido.”
(REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003,
DJ 14/04/2003, p. 208)
Analisando o acórdão acima mencionado - que tem servido para reforçar a corrente que sustenta que a aplicação de penalidades por um ente ou órgão repercute seus
efeitos sobre os demais – toma como premissa a idéia de
administração una com funções descentralizadas, o que
a meu ver, respeitosamente, não se sustenta nem sustenta a tese defendida.

O posicionamento do STJ, mencionado na manifestação técnica 5/2017 da Secex Denúncias, no processo TC
263/2017, é o que se transcreve:

A Administração Pública é uma estrutura sistematizada
de órgão e entidades descentralizadas, com competências próprias e distintas e não se confunde, de modo algum com o Estado, este sim, uno.

“ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA – DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊN-

A idéia de unidade da administração não pode, de modo
algum, ultrapassar o fato de que todos os órgãos se reportam a um centro de poder.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

96

ATOS DO PLENÁRIO

A partir daí, surge o princípio federativo, impondo limites e estabelecendo um mecanismo de repartição de
competências e receitas públicas cuja finalidade é manter a coesão da União Federal, com seus estados e municípios e o Distrito Federal.
O pacto federativo se sustenta nesse mecanismo de repartições e em alguns princípios específicos, sobretudo
o da não intervenção.
Nesse contexto se encarta a autonomia de cada ente federativo:
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição.
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição.
A autonomia consiste na capacidade de se autodeterminar segundo suas próprias regras, de acordo com a competência outorgada pela Constituição Federal.
Daí decorre o princípio da não intervenção, cujo conteúdo jurídico constitui o amálgama do pacto federativo.
Trazendo a discussão para o campo concreto, quando
um órgão ou ente federativo aplica a um licitante ou contratado uma das penalidades previstas no art. 87 da Lei
8666/93, o faz de acordo com um processo administrativo, de cognição interna, com a manifestação de seus
agentes e autoridades, baseados na lei e em seu livre
convencimento, sempre, é claro, sujeito a revisão pelo
Poder Judiciário.
O resultado desse processo é uma decisão interna, cujos
fatos e fundamentos somente têm relevância e aplicabi-

lidade para aquele órgão ou ente, em relação a um contratado ou licitante específico.
Pretender que essa decisão tenha efeitos para todos os
órgãos e entidades da Administração Pública, indistintamente, em todos os níveis da federação é, no mínimo,
violar os princípios da autonomia e da não intervenção.
A aplicação concreta de tal entendimento gera situações
absurdas, eis que um órgão licitante ficaria impedido de
aceitar uma proposta de um licitante sem sequer conhecer o conteúdo da decisão que suspendeu seu direito de
contratar com outro órgão, muitas vezes até mesmo de
outro estado da Federação.
Não é sem razão que a Lei 8666/93 estabeleceu no art.
6º conceitos distintos de Administração e Administração
Pública e no art. 87 empregou os dois conceitos em incisos diferentes de um mesmo artigo, justamente para que
fique delimitado o âmbito de aplicação de cada uma das
penalidades. Vejamos:
Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;
XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente;
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:
www.tce.es.gov.br

[...]
III - suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
Assim, penso que a interpretação mais razoável, conforme com a Constituição Federal que se pode fazer desses
dispositivos legais é a que aqui se sustentou, no sentido
de que a aplicação de penalidade do Art. 87, inciso III da
Lei 8666/93 só se aplica no âmbito da Administração que
aplicou a penalidade, de modo que a conduta adotada
pelos agentes responsáveis ora representados se coaduna com essa interpretação e com o princípio da não intervenção, inserido no pacto federativo.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto
à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator:
1 Pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente representação, com base no art. no inciso II, do artigo 95 c/c artigo
99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art.
207, IV da Resolução TC 261/2013;
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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2 Por RECOMENDAR ao presidente do TJES, bem como
ao atual pregoeiro oficial para que em futuras licitações,
em havendo o preenchimento dos pressupostos processuais pela intenção de recurso, que seja prestigiado e seguido o procedimento previsto no inciso XVIII do art. 4º
da Lei 10.520/2002;
3 Para que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor
da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º,
da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno) e, após o trânsito em
julgado, arquivar.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
OCORRIDA EM 30.10.2018:
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – “Já prolatei meu voto. Uma representação
em face do Tribunal de Justiça. Apresentei voto pela procedência parcial com recomendação, dar ciência, arquivar. Reconhecendo que é discricionário da administração
por conta da divergência e de conceitos diferentes que
a Lei 8.666 traz em seu art. 6º. (leitura) Então por conta
disso, entendo que as decisões desta Corte não são divergentes, mas reforçam essa discricionariedade da administração pública.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “O conselheiro Ranna já trouxe a síntese. Eu disse que poderia proferir o voto porque, na verdade, vou acompanha-lo. Antes, porém, quero trazer à
luz novamente a discussão porque é muito rica. Esse caso é um caso em que há muita divergência. Tem uma paciﬁcação no Tribunal de Contas da União, uma paciﬁcação diferente no STJ em relação a essa matéria. O conselheiro Ranna faz avaliação. Porque neste processo, espe-

ciﬁcamente, é pedido uma cautelar, que foi indeferida no
início. Logo em seguida, a nulidade da contratação, por
via da licitação, por conta de uma das empresas participantes, inclusive a que arrematou a licitação, está suspensa por um órgão da administração. E o representante
requer a nulidade por entender que, pela suspensão, não
deveria contratar. O conselheiro Carlos Ranna faz análise
a partir do art. 6º, do art. 87, da Lei 8.666, fazendo a diferenciação demonstrada no art. 87, inciso III, quando trata de suspensão fazendo menção apenas à administração. E no inciso IV, administração pública e a sua deﬁnição no art. 6º. Tenho um entendimento particular de que
a suspensão deveria alcançar todas as entidades, porém,
não me cabe achar... nos cabe aqui interpretar a legislação. E acho que o conselheiro Carlos Ranna faz com muita qualidade nesse caso especiﬁcamente tratando corretamente o processo. O que gostaria de contribuir que,
como este processo é divergente em várias avaliações,
inclusive tendo posições divergentes em Cortes no pais,
que trata cada uma com um posicionamento. E corroborando com o que o conselheiro Carlos Ranna traz, da discricionariedade da administração que ora faz a licitação,
sugeriria que nós, neste voto, ﬁzéssemos uma recomendação ao Tribunal de Justiça, que é a parte nesse caso,
para que nos próximos editais de licitações tratasse de
casos de suspensão. Vai homologar empresa suspensa,
trata no edital. Não vai homologar por estar suspensa,
trata no edital. Isso, por quê? Nossas decisões poderão a
passar a conter essa recomendação em cada um dos processos? Porque concedemos uma cautelar recentemente, que foi uma cautelar concedida monocraticamente
por mim, e validada no processo, exatamente porque o
IEMA tratava dos casos de suspensão. Empresa suspenwww.tce.es.gov.br

sa, o órgão não homologaria a participação. Então, isso poderia ser uma recomendação recorrente do Tribunal de Contas para que a administração, na confecção
do edital, que passa a ser a legislação que trata da suspensão, para que dê segurança jurídica aos participantes. Então, minha sugestão aqui, corroborando com o
entendimento do conselheiro Carlos Rannna, é que estivesse contido no voto para a construção do acórdão a recomendação para que o Tribunal de Justiça, nesse caso,
tratasse, nos próximos editais... o tratamento que daria
a empresas suspensas constante do cadastro de empresas inidôneas e suspensas. É este o voto, acompanhando o entendimento do conselheiro Carlos Ranna.” O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
– “Senhor presidente, no dispositivo já consta uma recomendação ao Tribunal de Justiça, bem como ao atual
pregoeiro, para que nas futuras licitações, em havendo
preenchimento dos pressupostos processuais por... de recurso seja prestigiada e seguido o procedimento previsto
na Lei 10.520, que é a lei do pregão. E não vejo nenhum
impedimento em acrescentar mais uma recomendação.
Nesse sentido, que ﬁque clara qual a opção do contratante no caso da sanção com relação à administração
local. A outra não. A outra, entendo que é ...não há que
se discutir. Apenas com relação à primeira. Acato a sugestão do conselheiro Rodrigo Coelho.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
– “Não há divergência. Vamos anunciar a suspensão do
conselheiro Chamoun, que já se manifestou.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
“Há divergência em relação ao entendimento técnico.” O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Na realidade...com relação ao entendiSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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mento técnico não, com relação ao entendimento ministerial.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO – “Sim, ministerial. Desculpe!” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Em face da divergência, em votação.”
1. ACÓRDÃO TC-1498/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1 Pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente representação, com base no art. no inciso II, do artigo 95 c/c artigo
99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art.
207, IV da Resolução TC 261/2013;
1.2 Por RECOMENDAR ao presidente do TJES, bem como
ao atual pregoeiro oficial para que em futuras licitações,
em havendo o preenchimento dos pressupostos processuais pela intenção de recurso, que seja prestigiado e seguido o procedimento previsto no inciso XVIII do art. 4º
da Lei 10.520/2002;
1.3 Para que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º,
da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno) e, após o trânsito em
julgado, arquivar.
2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, por
suspeição, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

sidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
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4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1499/2018 – PLENÁRIO

1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Haroldo Correa Rocha, encaminhada a este Tribunal em 31/03/2017.
A análise técnica formalizada na Análise Inicial de Conformidade 103/2017 e no Relatório Técnico 1127/2017
onde registrou indicativos de irregularidades, que foram
apontados na Instrução Técnica Inicial 1635/2017 com
sugestão de citação ao responsável para apresentação
de razões de defesa, abarcada na Decisão Monocrática
0015/2018, nos seguintes termos:
Responsável

Itens Subintens
3.2.2.1

Haroldo Correa Rocha

3.2.2.2

Achados
Diferença entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis
Diferença entre inventário de bens móveis e
registros contábeis

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2016

4. Especificação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

O citado apresentou a Defesa/Justiﬁcativa 362/2018,
analisadas na Instrução Técnica Conclusiva 1791/2018
onde opina pela regularidade com ressalva das contas
em razão da manutenção da irregularidade descrita no
item 3.2.2.1 da Instrução Técnica Inicial, motivadora da
citação.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (pre-

Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Con-

Processo: 05372/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação
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tas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 4894/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
A Instrução Técnica Conclusiva 1791/2018, assim dispõe:
“[...]
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Procede-se à elaboração da instrução técnica conclusiva
da prestação de contas anual, pertencente à Secretaria
de Estado de Educação, referente ao exercício de 2016.
A presente Instrução Técnica Conclusiva baseia-se nas
impropriedades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI nº 1635/2017-8.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1. Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial.
(Item 3.2.2.1 do RTC).
Base Legal: Lei Federal 4.320/64, arts. 94 a 96.
Segundo o relatório técnico,
Com base nas informações prestadas, constatam-se divergências entre os inventários de bens em almoxarifado
e os montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis no valor de R$ 565.655,96, conforme demonstrado

na Tabela 02.
Tabela 2) Saldos Patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço Patrimonial Inventário
(a)
(b)
Bens em almoxarifa- 6.694.380,92
7.260.036,88
do( Consumo e Permanente)

Diferença
(a-b)
565.655,96
¹

Fonte: [Processo TC 5.372/2017 - Prestação de Contas
Anual 2015]
Diferença apurada entre os saldos contábeis e o inventário de almoxarifado. Além dessa diferença direta, o inventário evidencia uma diferença de R$ 61.677,50 no
saldo físico do controle dos bens em almoxarifado e outra divergência de itens com saldo no sistema, mas fora do estoque ou zerado em quantidade no valor de R$
41.005,90.
Além dessa diferença, o inventário de bens em almoxarifado evidencia as seguintes divergências:
R$ 61.677,50 no saldo físico do controle dos bens em almoxarifado (R$ 298.421,35 saldo físico a maior que o sistema de controle) e (R$ 236.743,85 saldo físico a menor
que o sistema de controle);
R$ 41.005,90 divergência de itens com saldo no sistema,
mas fora do estoque ou zerado em quantidade.
Assim, sugere-se CITAR o ordenador de despesa para
apresentar justificativas quanto às diferenças apontadas,
bem como demonstrar sua devida regularização.
Da justiﬁcativa (Item 100 – Defesa/justificativa
00362/2018-3 e Peça Complementar 05344/2018-4,
constante do Sistema ETCEES).
Alegações da defesa,
Informamos que a diferença apresentada é no valor
de R$569.598,44, que é o somatório dos bens de conwww.tce.es.gov.br

sumo que apresenta um saldo negativo com de bens
móveis em estoque que o saldo é positivo, há também
uma diferença entre o saldo apontado pelo TCEES tabela 2 do item 3.2.2 e o que a SEDU apurou no valor de
R$3.942,48. Conforme segue:
TABELA 1
DIFERENÇA ALMOXARIFADO
BENS MÓVEIS
MATERIAL DE CONSUMO
DIFERENÇA

VALORES
2.240.139,00
- 1.670.540,56
569.598,44

TABELA 2
APURADO SEDU TABELA 1
APURADO TCEES TABELA 2
DIFERENÇA

569.598,44
565.655,96
3.942,48

Para melhor entendimento dividimos as justificativas em
02 pontos sendo: Material de Consumo e Bens Móveis
em Estoque.
1 - Material de Consumo
Informamos que os saldos patrimoniais da SEDU baseados em valores extraídos das demonstrações contábeis e dos inventários de bens de consumo, realizados
em 31/12/2016 aponta uma diferença no valor de R$
1.670.540,56.
ACUMULADO 2016
MATERIAL DE CONSUMO
AGORA
SIGEFES
760.379,35
2.430.920,00

DIFERENÇA
-1.670.540,56

Considerando que conforme informação repassada pelo GFS/SEDU, os processos liquidados no final do ano de
2016 referentes à Alimentação Escolar, Tubulação Frigorígena e entre outros não deram entrada no almoxarifado, tanto para registro de entrada bem como para baixa,
pois o setor estava em processo de inventário, e em função na demora de tramite processual, conforme informado em nota explicativa no item 03-28-RESAMC.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Considerando que as inconsistências foram regularizadas no início exercício de 2017, conforme constam nos
processos de números: 76435555, 76551849, 76549100,
76549208, 76518310, 76567257 - referente à alimentação escolar, e de números: 74633627, 27760818,
72759135 74634739, 74634402, 74763610, 74634585,
74633627 e 74763458- referente à tubulação frigorígena.
Considerando ainda que para os subelementos 16, 24 e
39 foram verificadas todas as notas fiscais e constatado
que a divergência refere-se a registros de entrada a menor, inconsistências no Sistema Ágora na emissão de relatório e liquidação a menor.
Informamos que a diferença já relatada acima com relação ao Balanço Patrimonial (SIGEFES), conforme tabela
02 do Termo de Citação são praticamente os processos
contabilizados no final de cada exercício, que são ingressados no sistema do almoxarifado após o término do inventário no ano seguinte.
Informamos que mensalmente a Subgerência de Almoxarifado apura as divergências entre valores apontados
no inventário sintético entre os saldos SALMOX e GFS
(AGORA X SIGEFES}, conforme processo autuado em
2017, n°. 76854698 e processo n°. 81063164 em 2018.
Informamos ainda que as diferenças apontadas acima referentes aos problemas ocasionados pelo Sistema ÁGORA, que atualmente encontra-se desativado, tendo seu
desligamento em dezembro de 2017, estão sendo tratados dentro do Sistema SIGA, junto com a SEGER, PRODEST e SEFAZ cujas apurações estão em andamento.
2 – Bens Móveis em Almoxarifado
A diferença apresentada no final de 2016 para estoques

internos de bens móveis era de R$2.240.139,00.
ACUMULADO 2016
ALMOXARIFADO – MATERIAL PERMANENTE
AGORA
SIGEFES
6.499.658,011
4.259.519,01

DIFERENÇA
2.240.139,00

Considerando que até o final do exercício de 2017 existiam 02 módulos distintos no sistema Ágora/PRODEST,
um para o Almoxarifado e outro para o Patrimônio, sendo que os bens permanentes do Almoxarifado saem com
o valor de média ponderada e os bens móveis no Patrimônio são ingressados e baixados com o valor de aquisição, sendo assim gerando uma desconformidade nos valores durante anos, informamos ainda que os dois sistemas não são interligados.
Considerando que há anos a SEDU trabalhou com a entrega direta na escola a fim de reduzir custo, mas desconciliando os sistemas de controle de almoxarifado e
patrimônio, fato que hoje não ocorre mais.
Considerando que a Subgerência de Patrimônio e o GFS
iniciaram no exercício de 2015, processo n°.71704809,
os trabalhos com objetivo de imobilizar junto ao Contábil
os bens móveis ingressados e baixados patrimonialmente por subelemento de despesa, mensalmente, e a cada
ano a partir deste trabalho é autuado um processo com
o mesmo objetivo, ano 2016: processo n° 73241270; ano
2017: processo n° 76812502.
Considerando que todos os bens móveis que entram no
Almoxarifado são tombados patrimonialmente e imobilizados junto ao Contábil mensalmente.
A SEDU adotou como procedimento para controle dos
bens móveis a movimentação dos bens ingressados no
Patrimônio, através dos relatórios gerados pela Subgerência de Patrimônio, tendo em vista que o módulo de
controle de patrimônio no almoxarifado apresenta valowww.tce.es.gov.br

res pela média desconciliando às contas contábeis.
Informamos ainda que a SEDU finalizou em dezembro do
exercício de 2017 a migração para o Sistema Integrado
de Gestão Administrativa - SIGA, onde os módulos que
controlam os bens permanentes no almoxarifado e patrimônio são totalmente integrados, as diferenças apuradas entre o contábil e o almoxarifado de bens permanentes estão sendo tratadas junto com a SEGER/SEFAZ
e o Comitê Gestor para migração, as informações estão
sendo registradas no processo 80989578.
Da análise da justiﬁcativa
O relatório técnico contábil questionou uma diferença registrada a maior na contabilidade no valor de
R$565.655,96 quando comparado com o inventário de
bens em almoxarifado.
Segundo a defesa essa divergência é um pouco maior, ficando em R$569.598,35.
Com relação a divergência físico e contábil referente a
estoque bens de consumo, a defesa, manifesta nos autos
que se referem a alimentação escolar e tubulação frigorígena que não deram entrada no almoxarifado, tanto para registro de entrada como para saída, pois o setor estava em processo de inventário, e em função da demora no trâmite processual, conforme informado no arquivo RESAMC.
As regularizações se deram no início do exercício de
2017, conforme constam dos processos de números:
76435555, 76551849, 76549100, 76549208, 76518310,
76567257 - referente à alimentação escolar, e de números: 74633627, 27760818, 72759135 74634739,
74634402, 74763610, 74634585, 74633627 e 74763458referente à tubulação frigorígena.
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Com relação a divergência físico e contábil referente a
estoque de bens móveis, nota-se que diferentemente
dos bens de consumo, o “sistema Ágora” registrou mais
que o contábil.
Para este caso, bens permanentes em estoque, a SEDU
informa que o almoxarifado utilizava média ponderada
para saídas, enquanto no patrimônio, os bens móveis
são ingressados e baixados pelo valor de aquisição, gerando desconciliação, e ainda, que os dois sistemas não
eram interligados.
A SEDU informa que em 2015, a subgerencia de patrimônio e GFS, iniciaram por meio do processo 71704809, os
trabalhos com objetivo de imobilizar junto ao contábil
os bens móveis ingressados e baixados patrimonialmente por subelemento de despesa, mensalmente, e a partir de então, a cada ano tem sido autuado um novo processo com o mesmo objetivo: processo nº. 73241270 em
2016 e processo nº. 76812502 em 2017.
O gestor afirma que finalizou em dezembro de 2017, a
migração para o Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, onde os módulos que controlam os bens
permanentes no almoxarifado e Patrimônio são totalmente integrados, as diferenças apuradas entre o contábil e almoxarifado de bens permanentes estão sendo
tratadas junto com a SEGER/SEFAZ e o Comitê Gestor para migração.
De todo o exposto, conclui-se que os documentos e justificativas apresentados pela defesa, regularizou parcialmente as inconsistências físicas e contábeis ocorridas.
Com relação a divergência relacionada a bens de consumo e registros contábeis, opina-se que as justificativas
e documentos apresentados foram suficientes para de-

monstrar sua regularização, no entanto, com relação a
divergência relacionada a bens móveis em almoxarifado
e registros contábeis, a defesa apresentou apenas procedimentos que estão sendo adotados para que o almoxarifado e o Patrimônio possam demonstra saldo sem divergência.
Uma vez que as justiçavas e documentos apresentados
não foram suficientes para sanar completamente as inconsistências entre inventário de almoxarifado e registros contábeis, sugere-se que seja mantida a irregularidade quanto a este item.
2.2. Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.
(Item 3.2.2.1 do RTC).
Base Legal: Lei Federal 4.320/64, arts. 94 a 96.
Segundo o relatório técnico,
Com base nas informações prestadas, constatam-se divergências entre os inventários de bens móveis e os
montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis,
conforme demonstrado na Tabela 02.
Assim, sugere-se CITAR o ordenador de despesa para
apresentar justificativas quanto a diferença apontada,
bem como demonstrar sua devida regularização.
Tabela 2) Saldos Patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Bens móveis

Balanço Patrimo- Inventário
nial
(b)
(a)
140.052.248,94
139.888.642,10

Diferença
(a-b)
163.606,84

Fonte: [Processo TC 5.372/2017 - Prestação de Contas
Anual 2015]
Da justiﬁcativa (Item 100 – Defesa/justificativa
www.tce.es.gov.br

00362/2018-3 e Peça Complementar 05344/2018-4,
constante do Sistema ETCEES).
Alegações da defesa,
Os Estoques e dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis,
a divergência dos Bens móveis referente ao Balanço Patrimonial e Inventário no valor de R$ 163.606,84 (cento
e sessenta e três mil e seiscentos e seis reais e oitenta e
quatro centavos) conforme quadro abaixo:
Tabela 02: Saldos Patrimoniais
Descrição
Balanço Patrimo- Inventário
nial
Bens Móveis
140.052.248,94
139.888.642,10

Diferença
163.606,84

Composição da Diferença
ITEM
52
42
DIFERENÇA

VALOR
-171.400,00
7.793,16
-163.606,84

Informamos que o valor de R$ 171.400,00 (cento e setenta e um mil e quatrocentos reais) é referente aos veículos dos processos n° 75253100 e 72253356 que foram
baixados patrimonialmente e contabilmente no exercício de 2016, porém foram identificadas algumas pendências, e solicitado pela SEGER o estorno contábil dos referidos veículos. Em seguida, após providenciar as solicitações e encaminhado a SEGER foi encontrado divergências no n° dos motores dos veículos, e se encontra
com esta diferença entre Contábil e Patrimônio, porque
foi feito o estorno somente no contábil. Quanto aos veículos foi solicitado um técnico do DETRAN para apurar
as inconsistências nos referidos motores, mas o técnico
foi ao local onde se encontra os veículos e não conseguir
realizar o decalque dos motores, ficando para esta SEDU
conseguir devida apuração com a Polícia Civil, seguem
anexas as cópias dos 02 (dois) processos (Anexos I e II).
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Informamos que com o valor do inventário de R$
139.888.642,10 (cento e trinta e nove milhões oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais e dez centavos) mais o valor do veículos citados anteriormente de R$ 171.400,00 (cento e setenta e um mil e
quatrocentos reais), restou uma diferença a maior de R$
7.793,16 (sete mil e setecentos e noventa e três reais e
dezesseis centavos), em relação ao Balanço Patrimonial
que foi regularizada no processo n° 76812502 conforme
cópias anexas e e-mails junto ao PRODEST (Anexo III).
Da análise da justiﬁcativa
A divergência no valor de R$163.606,84 se deu em virtude da baixa contábil de 2 veículos para inservível (um
veículo fiat van ducato no valor de R$55.900,00 e um
veículo furgão no valor de R$115.500,00, totalizando
R$171.400,00). As baixas se deram de acordo com os
processos 75253356/2016 e 72253100/2016 conforme
cópias apresentadas pela defesa.

poração de valores retroativos dentro do sistema “agora”.
Assim, se pode afirmar que o valor contábil é igual ao valor do inventário – R$ R139.888.642,10.
De todo o exposto, entende-se como aceitáveis as justificativas apresentadas pela defesa, deste modo, sugere-se
que seja afastada a irregularidade.
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados
no balanço patrimonial

A baixa contábil foi realizada em 2016 e a transferência, como bens inservíveis, para a SEGER ocorreu somente em 14/03/2017, conforme 2017NP00579 e
2017NP00580. A subsecretaria de Estado de Administração e Finanças devolveu o processo a SEDU, tendo em
vista que os números dos motores coletados pela SEDU
estavam divergentes daqueles registrados no DETRAN,
assim sendo, até que se apurasse os fatos, foi feito um
estorno contábil, que provocou saldo contábil maior que
o inventário.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que a irregularidade
mantida, em relação aos itens 2.1 desta instrução, não
representa grave infração à norma legal, opina-se no
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue
REGULARES COM RESSALVA as contas dos Sr. Haroldo
Correa Rocha, no exercício de funções de ordenador de
despesas da Secretaria de Estado da Educação, no exercício de 2016, na forma do artigo 84, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Contribuiu também para compor a diferença, o ingresso de bens em abril de 2017, referente ao exercício de
2016, no valor de R$7.793,16, conforme 2017NP00907.
Este ingresso de bens foi realizado porque somente após
o fechamento do exercício de 2016 foi verificada a incor-

E, ainda, com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, §2º do RITCEES, considerando o exposto no item 2.1 desta instrução, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
www.tce.es.gov.br

Que apresente quando da próxima prestação de contas,
os bens relacionados no inventário de bens em almoxarifado devidamente registrados na contabilidade. Em caso
de divergência, que apresente documentos que comprovem sua regularização, tendo em vista que o inventário é
realizado no fechamento do exercício (31 de dezembro)
e a prestação de contas é encaminhada até 31 de março
do exercício subsequente.
Vitória, 17 de Maio de 2018.
[...]”
Em que pese o exposto, cabe ressaltar que, no que se refere aos procedimentos contábeis e patrimoniais, ocorreram, a partir de 2014, alterações na legislação vigente
que regulamentaram os prazos-limites para preparação
de sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis.
De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de
2013, o Estado e os Municípios estavam autorizados a
levantar toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até 31/12/2014. Já em 18 de novembro de 2014, foi
editada a Resolução TC 280/14, a qual normatizou que
os Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) fossem implementados integralmente até o final do exercício de 2015.
Ambas as Resoluções foram revogadas pela Instrução
Normativa TC 036, de 23 de fevereiro de 2016, na qual
restou configurado que os municípios teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras providências
de implantação e obrigatoriedade dos registros contábeis, e com relação aos bens móveis, imóveis e infraestrutura> O Anexo Único da IN TC 036 dispõe para o caso
de órgãos estaduais:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Procedimentos Contábeis Patrimoniais (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)
[...]
7. 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).
8. Reconhecimento, mensuração
e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.

Prazos-limite para preparação de sistemas e outras providências de implantação (até)

Obrigatoriedade dos registros
contábeis (a partir de)

Educação – SEDU no exercício de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação ao responsável nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal;

31/12/2016

01/01/2018

31/12/2019

01/01/2020

1.2 RECOMENDAR ao atual gestor, que apresente quando da próxima prestação de contas, os bens relacionados
no inventário de bens em almoxarifado devidamente registrados na contabilidade. Em caso de divergência, que
apresente documentos que comprovem sua regularização, tendo em vista que o inventário é realizado no fechamento do exercício (31 de dezembro) e a prestação
de contas é encaminhada até 31 de março do exercício
subsequente.

Face ao permissivo legal acima exposto, proponho o
afastamento do indicativo de irregularidade com recomendação à atual gestão para que, nas futuras prestações de contas, apresente os bens relacionados no inventário de bens em almoxarifado devidamente registrados na contabilidade.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo do entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 JULGAR REGULARES as contas do senhor Haroldo
Correa Rocha frente a Fundo Secretaria de Estado de

1.3 ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.

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

ACÓRDÃO TC-1501/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08263/2017-7, 08486/2013-1, 07863/20139

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

4. Especificação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Interessado: RODNEY ROCHA MIRANDA, RAFAEL FAVATTO GARCIA, SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO

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

UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), MARIANA GOMES AGUIAR (OAB: 22270-ES),
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES), VALTAZAR MACHADO (OAB: 9442-ES)
PEDIDO DE REEXAME – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
EM DETRIMENTO DE CANDIDATOS APROVADOS EM
CONCURSO PÚBLICO - ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DE
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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CONTAS QUE AFASTOU IRREGULARIDADE – ACÓRDÃO
ANTERIOR AUTORIZAVA CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO – REALIZADO O CONCURSO TORNA-SE ILEGAL A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMNADO – INEXISTÊNCIA DE
NECESSIDADE EXCEPCIONAL - PROVIMENTO
O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
RELATÓRIO

necessárias na Secretaria Municipal de Assistência Social, a ser avaliado quando da realização do concurso,
que deveria ocorrer no prazo improrrogável máximo de
18 meses, sob pena de imposição de multa.
Despacho prévio deste Conselheiro Relator (60555/20176), às ﬂs. 12, realizou o exame prévio de admissibilidade
do pedido de reexame, previsto no art. 288, XVI do Regimento Interno desta Corte, com remessa dos autos à Secex Recursos para instrução.

Este processo tem por objeto Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, por intermédio do Procurador Luciano Vieira, em face do Acórdão TC 511/2017, do Plenário deste Tribunal e proferido nos autos do Processo TC-7863/2013, que julgou improcedente a Representação formulada pelo Recorrente, em face do Prefeito Municipal de Vila Velha, Sr. Rodney Rocha Miranda; do Secretário Municipal de Assistência Social, Sr. Rafael Favatto Garcia e do Secretário Municipal de Administração, Sr. Severino Alves Filho.

A Secex Recursos proferiu a Instrução Técnica de Recurso
287/2017 sugerindo o conhecimento do recurso e a notificação dos responsáveis para apresentarem contrarrazões, o que foi acolhido por este Relator conforme a Decisão Monocrática 1783/2017 (ﬂs. 24 -26).

A mencionada representação apontava indícios de irregularidades na contratação de temporários durante o
exercício de 2013, por meio do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013, para prover cargos da Secretaria de Assistência Social, durante a vigência de concurso público válido (edital nº 003/2012).

Conforme informação prestada pela Secretaria Geral das
Sessões, o Senhor Rafael Favatto apresentou tempestivamente suas contrarrazões e os Senhores Rodney Rocha Miranda e Severino Alves da Silva Filho não o fizeram, tendo se esgotado o prazo legal.

O Acórdão proferido acolheu o entendimento do voto de
vista do Conselheiro em substituição, Marco Antônio da
Silva, no sentido de que este Tribunal de Contas, nos termos do Acórdão 399/2013, exarado nos autos do Processo TC nº 5615/2012, autorizou o Município de Vila
Velha a promover a abertura de processo seletivo simpliﬁcado para preenchimento do quantitativo de vagas

Publicadas as notificações no Diário Oficial Eletrônico
deste Tribunal no dia 24/11/2017, o Senhor Rafael Favatto Garcia protocolizou a petição de ﬂs. 31 – 39, subscrita
por advogado, sem, contudo, estar acompanhada de instrumento procuratório.

Nova manifestação do Núcleo de Recursos e Consultas,
conforme Instrução Técnica de Recurso nº 00084/20181, opinou pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o Acórdão recorrido e manter a irregularidade referente às contratações temporárias realizadas, por intermédio do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2013.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer nº 01572/2018-4 pugnou pelo conhecimento e
www.tce.es.gov.br

provimento do Recurso, acompanhando o opinamento
técnico.
Na sessão 18ª sessão plenária de julgamento, realizada
no dia 12/06/2018, o Dr. Altamiro Tadeu Frontino, apresentou sustentação oral em favor do Sr. Rafael Favatto
Garcia, com juntada de memorial, tendo em seguida os
autos sido encaminhados ao Núcleo de Recursos e Consultas - NRC, para manifestação, nos termos regimentais.
O NCR consolidou sua análise por meio da Instrução Técnica de Recurso 205/2018, mantendo seu opinamento
inicial pelo provimento do pedido de reexame, assim como o Ministério Público de Contas, que reiterou seu parecer de ﬂs. 56.
Assim vieram os autos a este Gabinete para emissão de
voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminares
Tempestividade e regularidade da representação por advogado
O defendente, Senhor Rafael Favatto, alega, preliminarmente, que suas contrarrazões não foram analisadas
pelo Núcleo de Recursos que as considerou intempestivas e que seus procuradores não haviam juntado mandato aos autos.
A ITR 205/2018 reconhece que assiste razão ao defendente, uma vez que não foi levada em consideração, a
Decisão Plenária nº 14/2016, publicada no dia 1º de dezembro de 2016, que suspendeu os prazos desta Corte
de Contas, entre os dias 21 de dezembro de 2017 e 21 de
janeiro de 2018. Quanto à ausência de procuração nos
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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autos, verifica-se que foi sanada, pela juntada posterior.
Assim, declaram-se tempestivas as contrarrazões protocolizadas nesta Corte, em 22 de janeiro e regular a representação do advogado.
2.1.2 Ilegitimidade passiva no pedido de reexame por
não ﬁgurar no pólo passivo do processo que lhe deu origem
O defendente argumenta ainda sua ilegitimidade para ﬁgurar no pólo passivo deste pedido de reexame, uma vez
que não figurou no pólo passivo da Representação proposta pelo Ministério Público – processo TC 7863/2013 –
o que implicaria em expansão da esfera subjetiva da demanda, para além da delimitação prevista, já que, conforme afirmou, a autoria deve estar adstrita à peça de
ingresso, que por sua vez, não o incluiu.
A ITR 205/2018 se reporta à análise contida na Manifestação Técnica 788/2016-2, nos autos do Processo TC
7863/2013, no sentido de a atuação da área técnica, na
instrução de um processo de denúncia ou representação
não se encontra delimitada subjetiva ou objetivamente pelos fatos narrados na peça inaugural, uma vez que
a matéria tratada é de ordem pública, face ao interesse
público contido na necessidade de controle dos recursos
e atos de gestão.
Assim, a Instrução Técnica Inicial pode aprofundar o exame dos fatos e responsáveis, independentemente de terem sido relatados na denúncia ou representação.
Acresce que a Representação não é a peça inaugural,
mas tão somente uma provocação à investigação desta
Corte, que poderia, inclusive, agir de ofício.
A ITR opina pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade.

2.1.3 Ilegitimidade passiva ad causam em razão da ausência de competência para praticar o ato
O Senhor Rafael Favatto Garcia alegou, tanto em contrarrazões como em sustentação oral, que o processo seletivo simplificado não foi conduzido pela Secretaria de Assistência Social, pasta pela qual respondia, e sim, pela
Secretaria de Administração, que homologou o procedimento, não podendo, portanto, conforme argumentou, ser atribuída a ele a conduta irregular.
Mesmo porque, segundo argumentou o Recorrido, a Secretaria de Assistência Social informou à Secretaria de
Administração, sobre a necessidade de pessoal, cabendo a esta última avaliar a viabilidade e a possibilidade
de se aproveitar pessoal aprovado por meio do Edital nº
003/2012, até porque, conforme afirmou, a previsão do
edital era de que a posse dos candidatos aprovados se
daria na própria Secretaria de Administração e dali os
servidores aprovados seriam direcionados a outras secretarias.
Conforme relata o Recorrido, havia um concurso (edital
nº 003/2012), realizado com a finalidade de provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para cargos da área de saúde, de modo que somente não sendo
aproveitados na área da saúde é que os servidores poderiam ser direcionados para outras secretarias e que essa
decisão caberia à Secretaria de Administração.
O Recorrido destaca que, sendo o ato inquinado de irregularidade o não aproveitamento de servidores concursados, somente o Secretário de Administração poderia ser responsabilizado e não o de Assistência Social, eis
que a decisão de aproveitar ou não os aprovados, não
estava em sua esfera de competência.
www.tce.es.gov.br

Conforme afirma a ITR 205/2018 que analisou os argumentos de defesa oral, os mesmos argumentos já haviam
sido examinados na Manifestação Técnica 00788/20162, nos autos do Processo TC 7863/2013, que às ﬂs.
439/440, nos seguintes termos:
A Lei Municipal 3961/2002, citada pela defesa, dispõe
sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal
de Vila Velha, sendo que o seu art. 25, II, atribui à Secretaria de Administração a competência para a coordenação das atividades de recrutamento de pessoal. Entretanto, a existência do comando legal, não é suficiente para elidir o fato de que a contratação de servidores temporários foi solicitada pelo então Secretário de Assistência Social e ora defendente, conforme apontado na ITI
1337/2015 e confessado nos memoriais de ﬂs. 399-405,
senão vejamos: [...] Nesse interim cabe o registro que a
conduta e demais elementos descritos na ITI 1337/2015
como embasadores da responsabilização do Senhor Rafael Favatto Garcia pela “burla ao concurso público”, foram assim indigitados: conduta: solicitar à Semad a realização de Processo Seletivo nº 1/2013, para a contratação temporária de cargos correspondentes a atividades
permanentes da Administração Pública, que deveriam
ser preenchidos via concurso público. Nexo: a conduta
possibilitou a indevida contratação temporária de atividades permanentes, burlando o exigível concurso público. Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez
que cabe ao agente público agir com o máximo de zelo
para que não haja nenhum descumprimento legal. Percebe-se assim, que a responsabilização do ora defendente não se deveu pela condução do processo seletivo simpliﬁcado ou pelo empossamento dos servidores contratados temporariamente, resultando evidenSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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te que a conduta do senhor Rafael Favatto Garcia, ao
solicitar a contratação de temporários, foi decisiva pra
a conﬁguração da burla ao concurso público 03/2012
e preterição dos candidatos nele aprovados, fato que
pode ser analisado até mesmo sob o prisma do princípio da causalidade, equivalendo dizer que, caso o defendente não houvesse solicitado a contratação temporária não teria sido, evidentemente, responsabilizado pelo evento.
Assim, quanto ao presente argumento, a ITR 205/2018
assim concluiu:
Pode-se, portanto, verificar, conforme já examinado nos
autos, que a conduta irregular do Recorrido foi solicitar
o processo seletivo, para a contratação de temporários,
mesmo existindo concurso público válido, com candidatos aguardando nomeação.
De fato, o procedimento da contratação temporária foi
realizado pela Secretaria de Administração, conforme
afirmou o Recorrido, mas isso não elidiu a sua responsabilidade de verificar, antes de solicitar o procedimento
para a contratação temporária, a existência de concurso público válido, capaz de prover as vagas necessárias.
Tal conduta burla a Constituição Federal, que expressamente prevê a necessidade de concurso público, para
provimento de cargos na Administração Pública, sendo
a contratação temporária excepcional.
Opina-se pelo não acolhimento dos argumentos do Recorrido.
2.2 Quanto ao mérito:
A suposta autorização conferida à Administração Municipal de Vila Velha, pelo Acórdão TC 399/2013, proferido nos autos do processo TC 5615/2012, para a realiza-

ção de processo seletivo simpliﬁcado para contratação
temporária – limites e condições.
O Senhor Rafael Favatto Garcia alega que o Acórdão TC
399/2013 (processo TC 5615/2012), permitiu que fosse
realizado o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013,
o que no mérito, afastaria a irregularidade.
Conforme cita a ITR 205/2018, esta matéria também já
foi apreciada na Manifestação Técnica nº 00788/20162, nos autos do Processo TC 7863/2013, nos seguintes
termos:
[...] De fato o Acórdão TC 399/2013, exarado em
06/08/2013 nos autos do processo TC 5615/2012, autorizou o município a realizar “Processo Seletivo Simplificado” para preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Assistência Social, entretanto, determina, também, a realização de concurso público no “[...]prazo improrrogável máximo de 18 meses [...]” Porém, não foi informado naqueles autos sobre o fato de já ter a Administração Municipal realizado Concurso Público (Edital
nº 03/2012, ﬂs. 35-66), cujos candidatos foram aprovados para cargos que atenderiam à Secretaria Municipal
de Assistência Social, circunstância que passou despercebida quando proferido o Acórdão TC 399/2013. Dessa
forma, o exame criterioso das condições fáticas existentes à época da prolação do Acórdão TC 399/2013, quais
sejam, a existência de candidatos aprovados em regular
concurso público e de cargos vagos na Secretaria Municipal de Assistência Social, não pode levar a outra conclusão senão a de que houve desatendimento ao princípio constitucional do concurso público. Nesse interim,
vale enfatizar, que o teor do Acórdão TC 399/2013 continha um verdadeiro conteúdo pragmático, eis que autorizava a contratação de temporários, via processo selewww.tce.es.gov.br

tivo simpliﬁcado, enquanto não se realizasse concurso
público, deixando claro que o objetivo principal do julgado fora promover o primado consagrado no art. 37,
II, da Constituição da República, que teria sido observado caso a Administração Municipal procedesse à nomeação dos candidatos que já se encontravam aprovados
no Concurso Público nº 03/2012, fato, evidentemente,
de conhecimento do ora defendente. Evidente que o valor maior tutelado pelo Acórdão 399/2013 foi a obediência a regra constitucional que determina a realização
de concurso público para o provimento de cargos na Administração, regra esta que não foi observada pelo Executivo Municipal de Vila Velha. É preciso ter claro que
a irregularidade identificada nos presentes autos refere-se a inobservância ao princípio constitucional do concurso público, de sorte que a autorização de realização
do processo seletivo simplificado e consequente contratação dos servidores temporários, emanada do Acórdão
TC 399/2013, não se afigura como motivo suficiente para
seu desatendimento eis que, à época da prolação do julgado, já existiam candidatos aprovados no concurso público nº 03/2012 que foram preteridos em favor da contratação de servidores temporários. (Grifo nosso)
No mesmo sentido, a análise realizada pela equipe técnica, por ocasião da Instrução Técnica Conclusiva nº
5410/2015, assim opinou:
A outra quadra, o processo que mais se aproxima do presente feito é o TC 5615/2012, que trata da mesma Secretaria de Assistência Social, cujo Acórdão tombado sob o
número 399/2012, permitiu que fosse realizado o processo seletivo simplificado nº 001/2013, ao tempo em
que concedeu o prazo improrrogável máximo de 18 meses para a realização do concurso público e substituição
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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dos servidores temporários, já que constada abuso na
contratação temporária, já que efetivada indiscriminadamente e sem atendimento dos requisitos constitucionais. Pior, a Administração Municipal ao tomar ciência
do referido Acórdão e da obrigação de realizar concurso público, já tinha realizado concurso público para a
Secretaria de Saúde, cujo edital de nº 03/2012 previa o
aproveitamento dos aprovados em qualquer secretaria
da municipalidade com cargo similar, ainda assim, optou por realizar o processo seletivo simpliﬁcado autorizado pelo Acórdão, mas previu as mesmas vagas do
concurso, com candidatos aprovados, no processo seletivo simpliﬁcado terminando ao ﬁnal, por contratar
temporários em detrimento da nomeação dos aprovados. (Grifo nosso)
Assim como a ITR 205/2018, observo que embora de fato o Acórdão TC 399/2013 tenha autorizado o município
de Vila Velha a realizar o processo seletivo simplificado
para a contratação de temporários, essa autorização não
foi concedida de forma ilimitada ou incondicionada; pelo contrário, havia um limite temporal de 18 meses, para que que fosse deﬂagrado o concurso público, o que
era também uma condição para a validade das contratações temporárias.
Como bem se observou, quando o Acórdão TC 399/2013
foi publicado a Administração Municipal já tinha realizado concurso para a Secretaria de Saúde, com previsão de
aproveitamento dos aprovados em qualquer outra secretaria, para cargos similares. Mesmo assim, os responsáveis optaram por realizar processo seletivo, prevendo
as mesmas vagas possíveis de serem ocupadas pelo concurso já realizado, para a contratação de temporários.
Deve-se ter em mente, também, que a autorização desta

Corte de Contas teve como premissa a necessidade alegada de servidores para a continuidade dos serviços públicos essenciais e somente foi concedida por esta razão,
dado o desconhecimento por parte deste Tribunal, da
existência de candidatos aprovados em concurso público válido, que aguardavam as nomeações para os cargos.
Da ITC 205/2018, transcrevo:
Não existiu, portanto, autorização para a realização de
contratações temporárias, a revelia da previsão constitucional, para ocupar cargos a serem providos por concurso público válido, mas, diversamente, este Tribunal,
desconhecendo a existência de concurso anterior para o
preenchimento das vagas, o que era obrigação dos ordenadores de despesas informar, autorizou a realização de
processo simplificado, para a contratação de temporários, enquanto providenciado o concurso público.
Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade, e, por consequência, pelo não acolhimento dos argumentos do Recorrido.
Analisados todos os argumentos suscitados pelo Recorrido em suas contrarrazões, bem como os trazidos pelo Defendente em sede de Sustentação Oral e Memorial, conclui-se pelo não acolhimento dos mesmos, opinando-se pelo provimento do Pedido de Reexame, para
o fim de reformar o Acórdão recorrido, mantendo-se a
irregularidade acerca da contratação temporária e, por
consequência, as penalidades decorrentes.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento do
Núcleo de Recursos e Consultas, contido Instrução Técnica de Recurso ITR 205/2018 e o Parecer 3463/2018 do
www.tce.es.gov.br

Ministério Público de Contas e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto
à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, quanto ao Pedido de Reexame apresentado pelo
Ministério Público de Contas:
1.1. Pelo seu conhecimento e no mérito, para que lhe
seja dado provimento, reformando-se o Acórdão TC
511/2017-Plenário, a fim de que seja mantida a irregularidade relativa às contratações temporárias realizadas por intermédio de processo seletivo simplificado
01/2013 e, por consequência, conforme requerimento formulado pelo recorrente, pela aplicação de multa pecuniária individual, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), com base no art. 135, II, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 178, II, do RITCEES aos senhores Rodney Rocha Miranda, ex-Prefeito Municipal, Rafael Favatto Garcia, ex-Secretário de Assistência Social e Severino
Alves da Silva, ex-Secretário de Administração; consolidando-se, assim, o seguinte conteúdo decisório:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC8263/2017, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dois de maio de dois mil e dezessete:
1. À unanimidade, nos termos do voto do relator do proSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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cesso TC 7863/2013, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, rejeitar preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelos Srs. Rafael Favatto Garcia e Severino
Alves da Silva Filho, na forma da fundamentação constante do voto-vista;
2. À unanimidade, nos termos do voto do relator do processo TC 7863/2013, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, rejeitar a prejudicial de inconstitucionalidade da Lei 5.121/2011 então arguida, considerando o prejulgado nos autos do processo TC 6661/2011, a
ser aplicado ao presente caso, nos termos do art. 335, da
Resolução TC 261/ 2013, conforme fundamentado, constante do voto-vista;
3. Por unamimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, seja mantida a irregularidade relativa às contratações temporárias
realizadas por intermédio de processo seletivo simplificado 01/2013, tratada no item 3.1 da ITC 5410/2015 burla ao Concurso Público - e, por consequência, conforme requerimento formulado pelo recorrente, pela aplicação de multa pecuniária individual, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no art. 135, II, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 178, II, do RITCEES
aos senhores Rodney Rocha Miranda, ex-Prefeito Municipal, Rafael Favatto Garcia, ex-Secretário de Assistência
Social e Severino Alves da Silva, ex-Secretário de Administração
4. Dar ciência ao representante e aos advogados constituídos dos representados.
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
www.tce.es.gov.br

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1503/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02059/2016-6, 09111/2013-6
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: DORIS COELHO MOREIRA DA FRAGA
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
207/2016 – PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – DAR PROVIMENTO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Reexame, interposto por
Dóris Coelho Moreira da Fraga, em face do Acórdão TC
207/2016 – Plenário, prolatado nos autos do Processo
TC 9111/2013 (em apenso), que trata de Representação
apresentada pelo Ministério Público de Contas em desfavor do Município de Vitória, em virtude de supostas irregularidades cometidas nos Editais de Processo Seletivo
Simplificado 15 e 16/2013, destinados exclusivamente à
formação de cadastro de reserva para os cargos de Engenheiro Civil, Arquiteto e Auxiliar de Laboratório.
Inconformada com o mencionado Acórdão e diante das
razões que expõe na exordial, a Sra. Dóris Coelho Moreira da Fraga interpôs o presente Recurso requerendo
a atribuição de efeito suspensivo, e, ao final, seu provimento, para reformar o Acórdão guerreado, afastando a
necessidade de provas de conhecimentos nos processos
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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seletivos realizados pelo Município de Vitória.
O presente Pedido de Reexame foi conhecido por meio
de Decisão Monocrática Preliminar DECM 246/2016 (ﬂs.
43/46), sendo atribuído o efeito suspensivo, nos moldes
do artigo 408, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal
e artigo 166, § 1º da Lei Complementar 621/2012, o que
foi ratificado em Decisão TC 905/2016 – Plenário (ﬂ. 51).
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NCR, através da Instrução Técnica de Recurso ITR 133/2018-1, em síntese, opinou pela
negativa de provimento, devendo ser mantido o Acórdão TC 207/2016.
Ato sequente, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que reiterou os termos da ITR
133/2018-1 em Parecer 131/2018-2 da lavra do Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, verifico que o presente Recurso tem previsão no artigo 166 da Lei Complementar n° 621/2012
(Lei Orgânica desta Corte), e as formalidades elencadas
nos incisos dos artigos 164 e 165 da Lei Orgânica deste Tribunal encontram-se satisfeitas, conforme DECM
246/2016.
O Acórdão recorrido julgou procedente a Representação
ofertada, rejeitando-se as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Dóris Coelho Moreira Fraga, com expedição das seguintes determinações:
“...que não prorrogue os contratos por prazo determinado provenientes do processo seletivo viciado e que em
futuras contratações atenda ao seguinte:

4.1. Que o procedimento do processo simplificado de seleção pública contenha, nesta ordem, provas de conhecimentos, conforme a natureza do cargo, seguida de análise de títulos dos candidatos;
4.2. Que no edital do processo simplificado de seleção
pública constem os conteúdos programáticos aos quais
os candidatos serão submetidos à avaliação;
4.3. Que no edital do processo simplificado de seleção
pública constem os critérios isonômicos e objetivos de
análise dos títulos dos candidatos;
4.4. Que após a publicação de edital do processo simplificado de seleção pública seja dada publicidade quanto
aos membros integrantes da banca examinadora. ”
Consta que os Editais 15 e 16/2013 tinham como objetivo a contratação temporária de Engenheiro Civil, Arquiteto e Auxiliar de Laboratório para atendimento às demandas do Programa Terra Mais Igual, que dizia respeito
ao desenvolvimento humano sustentável, propiciando
melhoria da qualidade de vida da população socialmente excluída, e promovendo seu empoderamento, por intermédio de um conjunto integrado de ações, obras e
serviços, nas áreas social, ambiental, habitacional, urbana e fundiária que viabilizassem as mesmas condições
de acesso aos bens e serviços públicos das demais áreas do Município.
O Ministério Público de Contas, em sua Representação
(Processo TC 9111/2013), se manifestou pela irregularidade dos processos seletivos em comento, tendo em vista a ausência de aplicação de prova escrita de conhecimento, contendo, apenas, previsão de apresentação de
títulos mediante comprovação da qualificação técnica e
do tempo de exercício profissional do candidato.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao tema, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, prolator do Voto-Vista condutor da Decisão
Plenária ora recorrida, entendeu pela impossibilidade da
realização de contratação temporária sem a previsão de
aplicação de prova escrita de conhecimento, haja vista a
necessidade de atendimento aos princípios constitucionais e administrativos da Moralidade, da Impessoalidade e da Isonomia.
Em sede de Pedido de Reexame, a recorrente argumentou que as Constituições Federal e Estadual estabeleceram a necessidade de aprovação mediante prova ou provas e títulos apenas para o concurso público, diferente
do que ocorre com a contratação temporária.
Acrescenta que a Lei Federal 8.745/1993 e a Lei Municipal 7.534/2008 regem a contratação temporária, e estabelecem que o processo seletivo simplificado não se
constitui em concurso público de provas ou de provas e
títulos, nem a este se equipara para quaisquer efeitos.
Com base nisso, explica a recorrente que o Município de
Vitória editou sua própria lei de contratação temporária,
sem prever a exigência de prestação de concurso público ou, mais especificamente, de prova escrita de conhecimento para admissão de pessoal via processo seletivo
simplificado.
Alega também que a Área Técnica teria se manifestado
pela adoção do entendimento esposado em artigo jurídico de autoria da Auditora Maria Cecília Brunello, qual
seja, pela necessidade de realização de prova escrita de
conhecimento em processos seletivos simplificados, em
detrimento das Constituições Federal, Estadual e da Lei
Municipal 7.534/2008.
A recorrente ressalta não ter ocorrido violação aos prinSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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cípios da Impessoalidade e da Moralidade Administrativa, haja vista os critérios de seleção serem iguais, objetivos e os mais amplos possíveis, não criando empecilho
ou restrição à participação de qualquer pessoa, utilizando-se de comprovação objetiva de qualificação técnica
ou profissional, com pontuação para cada item.
Salienta ainda que a sentença proferida em ação civil pública nº 01231-24.2010.4.03.6004, invocada no artigo
jurídico utilizado como fundamentação da ITI 169/2014,
não seria considerada como matéria pacífica nos Tribunais Federais.
A recorrente alega por fim, que o processo seletivo de
admissão de servidores temporários tem o condão de
atender situação emergencial ou excepcional, motivo
pelo qual é célere e simplificado.
Assim, em seu entender, caso tivesse que realizar prova de conhecimentos, como manifestado por esta Corte,
seria necessária a contratação de empresa especializada
através de licitação, acarretando custo aos cofres públicos, bem como demanda de tempo razoável.
Após compulsar os autos, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consulta – NRC opinou pelo não provimento do presente Pedido de Reexame, tendo em vista
o dever da Administração Pública em manter um padrão
de objetividade e eficiência na contratação de pessoal.

rios, pois não verifico afronta aos princípios constitucionais e infra legais pertinentes ao concurso público no caso em tela.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o “princípio
do concurso público”, que condiciona a investidura em
cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, como dispõe seu art. 37, II.
Contudo, excepciona a regra, elencando hipóteses taxativas de admissão em cargo público diretamente, sem a
exigência de prévia aprovação em concurso público: cargos em comissão (art. 37, II), contratação temporária
(art. 37, IX), cargos eletivos, nomeação de alguns juízes
de tribunais, desembargadores e ministros de tribunais
superiores, agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias (art. 198, § 4º, CF).
Insta salientar que a previsão de contratação temporária instituída pela Constituição Federal deu margem ao
legislador infraconstitucional para regulamentar a matéria no âmbito de cada ente federativo, sendo cediço que
a legislação que autorizou a contratação temporária em
questão - Lei Municipal nº 7.534/2008 - não previu a exigência de prova de conhecimento.

Destarte, a Equipe Técnica entendeu que os processos
seletivos simplificados devem adotar critérios objetivos
que indiquem entre outros os cargos oferecidos, o número de vagas, as provas a serem aplicadas e as regras
para aprovação.

O administrador público por muitas vezes se utiliza do
processo simplificado visando ao atendimento de uma
demanda de servidores, que, não seria atendida em
tempo hábil pela via do concurso público, já que é mais
demorado para contratar e atender o problema da Administração Pública, podendo, até mesmo, gerar implicações danosas ao interesse público.

Pois bem. No que concerne à própria controvérsia suscitada, permito-me discordar dos entendimentos contrá-

Nesse diapasão, a dispensabilidade de prova escrita de
conhecimentos em processos seletivos simplificados pawww.tce.es.gov.br

ra contratos temporários permanece sendo a regra no
âmbito da Administração.
Vale destacar a jurisprudência do Tribunal de Contas de
Santa Catarina, que entendeu viável que a própria municipalidade definisse os critérios de seleção a serem adotados:
“CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO.
ANÁLISE DE TÍTULOS.
Na hipótese de Administração Pública efetuar contratação temporária de pessoal por excepcional interesse público, cabe a mesma escolher quais os critérios a serem
adotados no processo seletivo, desde que respeitadas a
publicidade, normatização e objetividade na avaliação,
proporcionando igualdade aos interessados através de
meios de avaliação simplificados.”
Trata-se de tema polêmico, tendo sido debatido nesta
Corte de Contas por diversas vezes, ocasionado bastante
discussão em torno da matéria. Em que pese os posicionamentos divergentes, sempre apresentei entendimento no sentido da ausência de necessidade de prova escrita nos processos seletivos simplificados, pelas razões
já expostas.
O jurista Bruno Alves Mosqueira destacou que o entendimento do Tribunal de Contas da União já oscilou, mas
atualmente gira em torno da ausência de exigência de
prova escrita na realização de processo seletivo simpliﬁcado:
“...os parâmetros empregados pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União parecem direcionar-se para a
possibilidade de adoção, pela Administração Pública, de
critérios de avaliação como entrevistas, análise curricular e avaliação de títulos, desde que sejam empregados
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

111

ATOS DO PLENÁRIO

critérios claros, objetivos, previamente definidos e divulgados em edital, que permitam amplo controle da atividade dos examinadores (por meio, inclusive, da possibilidade de interposição de recurso pelos candidatos), sendo certo que os critérios utilizados deverão sempre estar adstritos à aferição dos conhecimentos indispensáveis ao exercício da função.”
Neste mesmo sentido o jurista cita excerto do voto do
Ministro Marcos Bemquerer, que revela o entendimento
da Corte acerca do tema:
“Portanto, veriﬁca-se que mesmo instrumentos de aferição de conhecimentos e habilidades que não são objetivos (nos exemplos, provas subjetivas e discursivas)
podem ser avaliados segundo critérios objetivos previamente enunciados, de modo a afastar os riscos de que
a subjetividade da avaliação possa macular a impessoalidade do certame.”
Assim, diante do entendimento aqui posto, mantenho
o meu posicionamento já exarado em outras oportunidades e com as escusas à Área Técnica e ao Ministério Público de Contas, entendo pelo provimento do presente Pedido de Reexame, reformando-se o Acórdão TC
207/2016.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1 DAR PROVIMENTO ao presente Pedido de Reexame,
para reformar parcialmente o Acórdão TC 207/2016 –
Plenário no sentido de:
1.1.1 afastar a irregularidade DA NÃO APLICAÇÃO DE
PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTO em processo Seletivo Público imputada a recorrente, bem como as determinações constantes do Acórdão decorrente da manutenção dessa irregularidade.
Considerar improcedente a Representação;
1.2 Manter o item 3 do Acórdão TC 207/2016 – Plenário, no sentido de Reconhecer a impossibilidade de o Dr.
Eron Heringer da Silva, Procurador do Município de Vitória, salvaguardar interesse pessoal do gestor público e o
impedimento legal para exercer a advocacia privada perante este Tribunal de Contas;
1.3 Dar ciência aos interessados;
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner, vencido conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou área
técnica e MPEC, pela negativa de provimento.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
www.tce.es.gov.br

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 29/01/2019
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1511/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03982/2015-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: SEDURB - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: SEDURB
Responsável: IRANILSON CASADO PONTES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SESegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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CRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO – EXERCÍCIO 2014 – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da prestação de contas anuais de ordenador apresentadas pelo Sr. Iranilson Casado
Pontes, gestor responsável pela Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, no
exercício de 2014.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil
543/2015-1, que deu ensejo à elaboração da Instrução
Técnica Inicial 3/2016-1, que propôs a citação do responsável para que apresentasse razoes de justificativa em razão de indícios de irregularidade.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, foi elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3603/2018-1, propondo a regularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, conforme se pode depreender do Parecer
4908/2018-2.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.

contas apresentadas pelo Sr. Iranilson Casado Pontes,
gestor à frente da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, no exercício
de 2014.
Com efeito, em conformidade com as referidas manifestações, encampo a seguinte proposta de encaminhamento, que integra a ITC 3603/2018-1:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Iranilson Casado Pontes.
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.
Iranilson Casado Pontes, no exercício de funções de ordenador de despesas Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, no exercício de 2014, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

É o relatório.

Conselheiro Relator

FUNDAMENTAÇÃO

1. ACÓRDÃO

No caso em tela, a Instrução Técnica Conclusiva ITC
3603/2018-1, bem como o Parecer 4908/2018-2 do Ministério Público de Contas, atestam a regularidade das

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 exwww.tce.es.gov.br

postas pelo relator, em:
1.1 Julgar regular a prestação de contas apresentada pelo Sr. Iranilson Casado Pontes, frente à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, exercício de 2014, na forma do inciso I do artigo
84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal;
1.2 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, conforme se pode depreender do Parecer
04536/2018-3.

lo julgamento REGULAR da prestação de contas, na forma do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.

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 de
responsabilidade da Sr. DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador
de despesas da CASA MILITAR - Secretaria da Casa Militar.

É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO

ACÓRDÃO TC-1512/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04032/2018-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CASA MILITAR - Secretaria da Casa Militar
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –SECRETARIA DA CASA MILITAR – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
CASA MILITAR - Secretaria da Casa Militar, exercício de
2017, sob a responsabilidade do Sr. DALTRO ANTONIO
FERRARI JUNIOR.
No caso em tela, o Relatório Técnico 00226/2018-4, a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 03372/2018-2, bem como o Parecer 04536/2018-3, do Ministério Público de
Contas, atestam a regularidade das contas apresentadas
pelo Sr. DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR, no exercício de 2017.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Com efeito, em conformidade com as referidas manifestações, encampo a seguinte proposta de encaminhamento, que integra a ITC supramencionada:

I - RELATÓRIO

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual,
pertencente à CASA MILITAR - Secretaria da Casa Militar referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

A Prestação de Contas Anual ora avaliada reﬂetiu a gestão do Sr. DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR no exercício de funções como ordenador de despesas da Secretaria da Casa Militar, no exercício de 2017.

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 0226/2018-4.

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 pe-

Instruído o processo, foram os autos encaminhados ao
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, onde foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 03372/2018-2, propondo a regularidade das contas.

www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar Regular a prestação de contas apresentada
pelo Sr. DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR, frente à
CASA MILITAR - Secretaria da Casa Militar, exercício de
2017, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Plenário.

Exercício: 2016

4. Especificação do quórum:

UG: SEMAD - Secretaria Municipal de Administração de
Vitória

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1513/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05744/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016
– REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Administração de Vitória,
referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Silvanio Jose de Souza Magno Filho, na
função de Ordenador de Despesas.
Tendo a Prestação de Contas sido apresentada em
30/03/2017 por meio do sistema Cidades-Web, portando dentro do prazo regimental atendendo ao disposto no artigo 139 do RI TCEES, aprovado pela resolução
261/2013.
Após análise a Secretaria de Controle Externo de Contas
opinou em seu Relatório Técnico 808/2017-4 pela citação do responsável, para apresentação de justificativas
quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens
imóveis.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque,
arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.
www.tce.es.gov.br

3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens móveis, arquivo terimo, apresenta informações supostamente equivocadas
3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis,
arquivo terimo, apresenta informações supostamente equivocadas.
3.2.6 Incompatibilidade de informações nos relatórios
de resumo de inventário de bens móveis, imóveis e de bens
em estoques
3.3.1 Ausência de medidas administrativas visando ao encaminhamento de parecer do controle interno em conformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1265/2017-8, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 01871/2017-1).
Regularmente convocado (termos de citação
02153/2017-4) o responsável exercitou seu direito de
defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva
02267/2018-7 opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Administração de Vitória, sejam julgadas Regulares com relação
ao Sr. Silvanio Jose de Souza Magno Filgo, com fulcro no
artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere recomendar ao atual ordenador de despesas da Pasta, ou a quem lhe vier substituir, que adote as
medidas administrativas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos
no Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015, visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de conSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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tas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo
82, §2º da Lei Complementar 621/2012.

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

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se por
meio do Parecer 04741/2018-11 em consonância com
a área técnica, opinando pela REGULARIDADE das presentes contas, com emissão de recomendação aos atuais gestores.

3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis, arquivo terimo, apresenta informações supostamente equivocadas.

Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Administração de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Silvanio
Jose de Souza Magno Filho, preliminarmente, indícios de
irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
00808/2017-4 resultando na citação dos responsáveis
com relação aos seguintes itens:
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens imóveis.
Base legal: CRFB, art. 37, caput c/c art 94 a 96 da Lei
4320/64
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens móveis, arquivo terimo, apresenta informações supostamente equivocadas

Base Legal:CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.6 Incompatibilidade de informações nos relatórios de
resumo de inventário de bens móveis, imóveis e de bens
em estoques.
3.3.1 Ausência de medidas administrativas visando ao
encaminhamento de parecer do controle interno em conformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Quanto ao ITEM 3.2.2 do RT 00808/2017-4 referente a
diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em almoxarifado, ficou comprovado a ocorrência de inconsistências
no envio de informação quanto a situação patrimonial
da UG por meio do arquivo INVALM.xml, apresentou somatório total dos meses do exercício de 2016 nas contas contábeis 1.1.5.6.1.01.01.001, 1.1.5.6.1.02.00.000 e
1.1.5.6.1.07.00.001 quando deveria demostrar apenas o
total do mês de dezembro/2016, entretanto o Balanço
Patrimonial apresentado reﬂetiu em sua totalidade a real situação patrimonial da Unidade Gestora.
Por fim, em consulta ao sistema CidadES deste tribunal,
constatou-se que os valores apresentados no Inventário de Bens em Almoxarifado e no Balanço Patrimonial de 2017 estão condizentes:
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis
www.tce.es.gov.br

Em R$

1,00
Descrição

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

Balanço Patrimonial
(a)
125.278,27
22.248.758,73
37.693.602,19
2.633.200,00

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

125.278,27
22.248.758,73
37.693.602,19
2.633.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 04086/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Já em relação a diferença entre os registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis, afirmou-se que a inconsistência no arquivo INVIMO.XML, no valor de R$ 182.088,39 se deu pela não consideração do
registro de transferências de determinados bens para
outras UG’s, tendo sido corrigido no exercício de 2017.
A consulta no sistema CidadES constatou que os valores
apresentados no Inventário de Bens em Móveis e do Balanço Patrimonial de 2017 estão condizentes.
Tendo os bens patrimoniais imóveis, pertinente a conta contábil 1.2.3.2.1.01.03.000 a divergência apresentada, segundo a defesa, refere-se a não contabilização de bem em época oportuna, não aparecendo no
BALPAT e no BALVER, já as contas 1.2.3.2.1.01.04.000,
1.2.3.2.1.01.98.000 e 1.2.3.2.1.04.13.000, os bens não
foram gerados corretamente no arquivo INVIMOV.XML,
ocasionando divergência apresentada no RT.
Afirmou a área técnica na ITC que em anexo foi encaminhado pela defesa resumo do Inventário de Bens Imóveis e o Balancete Contábil do exercício de 2017, onde
foi constatado que o saldo final de R$ 37.693.602,19 e
o saldo anterior de R$ 30.944.830,26, possibilitando
comparação entre o saldo anterior do exercício de 2017
está condizente ao saldo final do Balanço Patrimonial de
2016 no montante de R$ 30.944.830,26.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Portanto, tendo sido apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ficar evidenciada sua posterior regularização, a área técnica sugeriu que seja afastado o indicativo de irregularidade.
No tocante ao ITEM 3.2.3 do RT, o termo circunstanciado, arquivo teralm, declarou que os saldos apurados no inventário conferiam com aqueles informados
pelo setor de contabilidade, por ocasião do encerramento do exercício, e considerando que o inventário de
bens em estoque apresentou saldo financeiro igual a R$
3.734.904,90, e os registros contábeis apresentou saldo
de R$ 249.936,65, existia divergência entre inventário de
bens em estoque e contabilidade.
Os responsáveis destacaram ter tratado do assunto em
conjunto com o ITEM 3.2.2 acima, e conforme evidenciado anteriormente, devido à falha na elaboração, o relatório (Inventário de Bens em Almoxarifado) trouxe o somatório dos saldos mensais de todo o exercício de 2016.
Além disso, tendo destacado que a inconsistência fora
regularizada, consultando a PCA do exercício de 2017,
apresentada via sistema CidadES, verifica-se que a mesma já não persiste, sugerindo a ITC 02988/2018-8 que
seja afastado este indicativo de irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.2.4, tendo sido tratado em conjunto
com o item 3.2.2 do RT 808/2017-4, com a verificação na
PCA do exercício de 2017 que as inconsistências foram
apontadas e regularizadas, orientou a área técnica afastar o indicativo de irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.2.5, de acordo com o Relatório Técnico 808/2017-4, o termo circunstanciado, arquivo terimo,
declarou que os saldos apurados no inventário conferiam com aqueles informados pelo setor de contabilida-

de, por ocasião do encerramento do exercício, porém, o
inventário de bens imóveis apresentou saldo financeiro
igual a R$ 33.372.382,58, e os registros contábeis apresentou saldo de R$ 30.944.830,26 desta forma, tem-se
que as informações trazidas por meio do arquivo terimo
não se sustentavam.
Os responsáveis também apresentaram justificativas em
conjunto com o item 3.2.2 acima, e conforme já evidenciado a defesa relatou que a divergência existente era
pertinente os registros físicos e contábeis relativos aos
bens patrimoniais imóveis obras em andamento.
Foi verificado na Instrução Técnica Conclusiva que as justificativas são pertinentes e estão documentadas, pois
constatou-se que a divergência levantada no valor de R$
2.427.552,32, é pertinente ao valor registrado no Balancete Contábil de encerramento referente às obras em
andamento no exercício de 2016.
Portanto, tendo sido apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ficar evidenciada sua posterior regularização, sugeriu a ITC 02267/2018-7 que seja afastado o
indicativo de irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.2.6 do RT 808/2017-4 pertinente a incompatibilidade de informações nos relatórios de resumo de inventário de bens móveis, imóveis e de bens em
estoques, tendo alegado a defesa no item 3.2.2 ter demonstrado que na geração dos arquivos INVALM, INVMOV e INVIMO ocorreu inconsistências, resultando em
saldos finais discrepantes para o encerramento do exercício de 2016, tendo sido providenciada sua regularização.
Portanto os resumos dos inventários físicos, arquivos RESAMC, RESMOV, RESIMO, deixaram de possuir divergênwww.tce.es.gov.br

cias entre os registros físicos e analíticos, afasto assim o
indicativo de irregularidade.
Por fim, quanto ao ITEM 3.3.1, de acordo com o RT
738/2017-2:
O gestor tomou ciência e encaminhou o relatório da
unidade central de controle interno em desconformidade Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015 uma vez que
o parecer conclusivo não opinava se as demonstrações contábeis e as demais peças que integraram
a prestação de contas sob exame representavam [adequadamente, adequadamente com ressalvas
ou inadequadamente] a prática de atos de gestão no
exercício a que se referiam, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos..
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justificativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
As alegações de defesa foram as seguintes:
De início, é preciso observar que é atribuição da Controladoria Geral do Município de Vitória apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional e examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras de órgãos e entidades da administração direta e indireta, por força do artigo 5°, inc. 111 e IV, da Lei
n° 6.529/2005.
E no desempenho de tais atribuições, deve a Controladoria Geral elaborar o parecer conclusivo sobre as contas
anuais prestadas pelos ordenadores de despesas, conforme disposto no artigo 2°, inc. VIl e IX, do Decreto n°
16.561/2015, senão vejamos:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos ·que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme
descrição abaixo relacionada:
[...]
Vil - Gerência de Controle Interno:
[...]
- elaborar relatório e parecer conclusivo sobre as contas
anuais prestadas pelos ordenadores de despesas e pelo
Chefe do Poder Executivo, conforme regulamentação do
órgão de controle externo, em conjunto com a Gerência
de Auditoria;
IX-Gerência de Auditoria:
- elaborar relatório e parecer conclusivo sobre as contas
anuais prestadas pelos ordenadores de despesas e pelo
Chefe do Poder Executivo, conforme regulamentação do
órgão de controle externo, em conjunto com a Gerência
de Controle Interno;
Assim, evidencia-se que a tarefa de disponibilizar ao órgão de controle externo o parecer conclusivo sobre as
contas anuais prestadas não é do ordenador de despesa,
mas da Controladoria Geral do Município.
Resta claro pois à impossibilidade de imputar responsabilidade a estes subscritores por ato praticado ou que
deveria ter sido praticado por terceiro.

Contas alterou a forma de Prestação de Contas dos Gestores, com desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do Art. 1°, c/c o § 4° do art. 3°, incumbindo ao
Município de Vitória a realização da efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu efetivamente a implantação da
desconcentração administrativa do Município de Vitória,
totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras. Com
isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45 documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito
(Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.

Não obstante, acerca deste apontamento, também nos
reportamos aos esclarecimentos prestados pelo Subsecretário de Contabilidade e pela própria Controladoria
Geral do Município (docs. anexos), que seguem abaixo
reproduzidos:

A título de ilustração, consoante já comunicado a esta
Corte de Conta, foi necessário, inclusive, fazer a adequação do então Sistema CIDADES WEB, por parte do próprio TCEES, pois não estava adequado para receber as
prestações de forma desconcentrada, uma vez que a UG
consolidadora, no caso em tela, a UG-Prefeitura, não poderia ter movimentação por ser, a partir de 2015, somente UG CONSOLIDADORA.

A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de

Assim, durante todo o exercício de 2015, foi necessária
a adequação de normas de procedimentos, alteração de
www.tce.es.gov.br

ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e almoxarifado,
inclusive fisicamente, de todas as UGs do Município de
Vitória.
Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias.
Porém, consoante fatos narrados pela SEMFA/SUBCONT
(doc. anexo), mesmo após as inúmeras alterações normativas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo em 2015, levando o Município de Vitória a realizar grande esforço para se adaptar às novas regras, a Corte de Contas promoveu diversas outras alterações em 2016.
Em razão dessas novas alterações, mais uma vez houve
a necessidade de modificação e preparo do Sistema de
Contabilidade Pública em curto espaço de tempo, fato já
pontuado em reuniões no TCEES, inclusive pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC-ES, sugerindo que as
alterações através de Instruções Normativas e Portarias
sejam efetuadas até o mês de julho de cada exercício para vigorar no exercício seguinte.
À guisa de exemplo, a SEMFA/SUBCONT cita como a
mais importante das mudanças o acréscimo de arquivos
não estruturados, que até a Instrução Normativa TCEES
34/2015 eram 09 (nove), e a partir de 2016 passaram
para 14 (quatorze), conforme Instrução Normativa TCEES 40, de 08 de novembro de 2016, que entrou em vigor
ainda no Balanço de 2016.
Ressalta, também, que a Prefeitura Municipal de Vitória contava com 35 (trinta e cinco) Unidades Gestoras
com a necessidade de adaptação do sistema aos novos
layouts publicados pelo TCEES através de suas Portarias,
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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a exemplo da Portaria 30/2017, em especial do arquivo
EXTBAN.XML (extratos bancários), uma vez que o Município de Vitória possuía naquele exercício 3.116 (três mil,
cento e dezesseis) contas bancárias para alteração de todos os cadastros.
Tal alteração pelo TCEES foi publicada em 22/02/2017,
alterando os Anexos I e 11 da IN 34/2015, também para a prestação de contas de 2016, impactando automaticamente no tempo de preparo do sistema e dos profissionais para geração e conferência das peças contábeis
e todo o grande volume de relatórios de cada Unidade
Gestora.
Como consequência, conforme manifestação da própria
Controladoria Geral do Município (doc. anexo), houve
atraso no envio dos documentos contábeis para a CGM,
razão pela qual o órgão absteve-se na análise de opinião
sobre as demonstrações, já que não havia tempo hábil
para tal procedimento, mas executou adequadamente
os trabalhos que englobam as auditorias e achados do
controle.
Conclui-se, portanto, que os trabalhos da Controladoria
Geral foram afetados pelas diversas alterações normativas realizadas pelo TCEES e pelo atraso no envio dos documentos contábeis pelo setor responsável, o que impediu a análise das demonstrações contábeis, porém não
afetou os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle.
Desta feita, considerando os esclarecimentos prestados
pelo Subsecretário de Contabilidade no parecer anexo e
a efetiva execução dos trabalhos de auditoria pela CGM,
verifica-se que os achados indicados não passam de meras irregularidades formais que não causaram qualquer
risco ou prejuízo à administração pública, em especial ao

erário.
Em razão disso, tais achados devem ser desconsiderados, à luz da teoria dos vícios do Direito Administrativo,
construída justamente com base na existência de irregularidades formais como estas que, por não causarem
qualquer prejuízo, não produzem efeitos na esfera jurídica.
Nesse sentido é o próprio Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:
[...]
O suso mencionado dispositivo consagra a máxima “pas
de nullité sans grief”, a qual, com escopo de rejeitar o excesso de formalismo, exige a constatação de efetivo prejuízo para que o ato seja declarado nulo.
Dessa forma também entende o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, que expressamente afastou a necessidade de
qualquer reprimenda quando o ato não provocar efetivo
prejuízo ao bem jurídico tutelado, vejamos:
[...]
Interpretação distinta pode caracterizar excessivo apego
à formalidade, dissociado de qualquer interesse público,
como não deixam dúvidas os julgados acima colacionados e o próprio artigo 367 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
No caso em apreço, foram constatadas irregularidades
formais (já sanadas) nos documentos contábeis apresentados bem como perda de prazo no envio de documentação à CGM que não comprometeu a efetiva auditoria, inclusive resultando posteriormente nos achados
indicados pelo próprio TCE-ES, o que comprova que o
ato atingiu seu resultado útil, não havendo efeito prejuízo à administração pública.
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, é possível afirmar (I) que todos os fatos imputados configuram irregularidades formais sanáveis e sanadas, onde (II) não é possível presumir a MÁ-FÉ e (III) que não causaram qualquer prejuízo ao erário,
razão pela qual deva ser dispensado o mesmo tratamento dado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelo SUPERIOR TRI-BUNAL DE JUSTIÇA às irregularidades, qual seja, a sua DESCONSIDERAÇÃO.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para justificar a
ausência de controle interno a análise de alguns pontos
importantes, como também a ausência de medidas administrativas para permitir ao controle interno a emissão
de Parecer com elementos previstos no Anexo II, Tabela
7, da IN 34/2015.
Em função das explicitações do Responsável, anuindo
com a área técnica e Ministério Público de Contas, observando a ausência de prejudicialidade da análise da
prestação de contas, com base na legislação vigente desta Corte de Contas, afasto a irregularidade
Por sim, recomenda-se ao atual gestor da unidade gestora para que adote as medidas administrativas para
possibilitar ao controle interno a emissão do parecer
com os elementos previstos no Anexo II, Tabela 7, da
IN 34/2015, visando a elaboração e encaminhamento,
nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1. ACÓRDÃO

4. Especificação do quórum:

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

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

UGs: CDV - Companhia de Desenvolvimento de Vitória,
PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

1.1 Julgar REGULAR a presente Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Administração de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Silvanio Jose de Souza Magno Filho, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar
nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao responsável nos termos do art. 85 do dispositivo legal retro mencionado.
1.2 RECOMENDAR ao atual ordenador de despesas, ou a
quem lhe vier a substituir, para que:
Adote medidas administrativas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos
previstos no Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015, visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012;
1.3 REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.4 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se
2. Unânime.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO 1514/2018 - PLENÁRIO
Processo: 02270/2017-6
www.tce.es.gov.br

Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE, JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, CONASA INFRAESTRUTURA S.A.
Representante: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Procurador: IVAN ITIRO YABUSHITA
REPRESENTAÇÃO – ACOLHER A PRELIMINAR – CONSIDERAR PROCEDENTE – DETERMINAÇÕES – DAR CIÊNCIA AO PARQUET DE CONTAS E AOS INTERESSADOS –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
VOTO DO RELATOR
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada nesta Corte de Contas, conforme Protocolos
5164/2017-8 e 5174/2017-1, com pedido de concessão
de medida cautelar, formulada pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento - CESAN, subscrita por seu
Presidente, Sr. Pablo Ferraço Andreão, em face do Município de Vitória, da Companhia de Desenvolvimento de
Vitória – CDV e da Companhia Nacional de Saneamento – CONASA, acerca de possíveis irregularidades praticadas pela Companhia de Desenvolvimento de Vitória CDV no que se refere à concessão do sistema de saneamento de Vitória/ES, em razão da publicação, no Diário
Oficial do Município de Vitória, da autorização concedida pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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da CDV, a fim de que fossem elaborados estudos técnicos, econômicos, financeiros e de modelagem jurídica de
viabilidade da operação dos sistemas e serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitários de Vitória,
por um período de 30 anos.
Frisa-se que, através da Decisão Monocrática
00384/2017-1, constante dos autos, conheceu-se da
presente representação, concedendo-se a medida cautelar inaudita altera pars, bem como determinou-se outras providências.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Obras e Serviços de Engenharia, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 3353/2017-1, sugeriu o acolhimento da preliminar suscitada nos esclarecimentos
prestados pelo Sr. José Vicente de Sá Pimentel, bem como que seja julgada improcedente a presente representação, expedindo-se determinações e dando-se ciência
aos interessados.
Na sequência de atos e fatos, instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 00173/2018-6, sugeriu a mantença da integralidade
da ITC 3353/2017-1 que dentre outros atos sugeriu a improcedência da presente representação, o retorno dos
autos ao trâmite regimental e o deferimento do pedido
de sustentação oral requerido pelo representante da CESAN.
O Ministério Público Especial de Contas, conforme Parecer 02353/2018-8, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, pugnou pela improcedência da representação,
com expedição de recomendações propostas na Instrução Técnica Conclusiva nº 3353/2017-1.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este

Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

MT, uma vez que as novas documentações juntadas aos
autos não têm o condão de alterar a análise técnica já
realizada;

É o sucinto relatório.

Retornem os autos ao trâmite regimental, para que possa haver manifestação do MPEC, voto do Relator e julgamento por esta Corte de Contas; e

VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, acerca de
possíveis irregularidades praticadas pela Companhia de
Desenvolvimento de Vitória – CDV, no que se refere à
concessão do sistema de saneamento de Vitória/ES, em
razão da publicação, no Diário Oficial do Município de
Vitória da autorização concedida pelo Conselho Gestor
de Parcerias Público-Privadas da CDV, faz-se necessária
a análise dos atos e fatos, para posterior deliberação do
Colegiado, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Da análise do feito, verifico que a área técnica sugeriu a
mantença da integralidade dos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 3353/2017-1 que, dentre outros atos,
sugeriu a improcedência da presente representação, o
retorno dos autos ao trâmite regimental, bem como o
deferimento do pedido de sustentação oral requerido
pelo representante da CESAN.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 00173/2018-6, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, sugere-se:
Seja mantida na sua integralidade a ITC 3353/2017-1,
nos termos da fundamentação contida no item 2 desta
www.tce.es.gov.br

Seja deferido o pedido de sustentação oral ao representante legal da Cesan, conforme art. 327 do RITCEES. –
g.n.
Desse modo, transcreve-se a Instrução Técnica Conclusiva nº 3353/2017-1, verbis:
[...]
5. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Assim, nos termos da fundamentação constante nesta
Instrução Técnica Conclusiva, não tendo sido apuradas
transgressões à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, sugere-se ao Plenário desta Corte de Contas,
com fundamento no art. 319, parágrafo único, inciso IV,
c/c os arts. 329, §§ 3º e 7º, 178, inciso I, 186 e 207, inciso III, todos da Res. TC nº 261/2013 (RITCEES), que, depois de ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas:
acolha a preliminar suscitada nos esclarecimentos prestados pelo Sr. José Vicente de Sá Pimentel, nos termos
da fundamentação contida no item 2 desta ITC, para o
fim de excluir do processo a Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV e incluir em seu lugar o CGP –
VIT, sem necessidade de nova notificação;
julgue improcedente a Representação, nos termos da
fundamentação contida no item 3 desta ITC, revogando
a medida cautelar concedida; e
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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expeça determinação ao Sr. Presidente do CGP-VIT e ao
Sr. Prefeito de Vitória, sob pena de multa em caso de
descumprimento, para que:
c1. se abstenham de fazer a abertura de procedimento licitatório cujo objeto seja a concessão dos serviços
de abastecimento de água e saneamento básico, por se
tratar de serviço público de interesse comum da Região
Metropolitana da Grande Vitória;
c2. submetam os estudos provenientes do Chamamento Público 1/2017 do CGP-VIT à apreciação e aprovação
do Comdevit, na forma do artigo 7º, inciso VI, da LCE
318/2005-ES.
Sugere-se, também, que seja dada CIÊNCIA ao Ministério Público de Contas quanto à possibilidade de exercer
a competência prevista no artigo 38, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo,
no tocante à inconstitucionalidade dos textos das Leis Estaduais 6.871/2001 e 9.096/2008 e das LCEs 318/2005ES e 325/2005-ES, nos termos da fundamentação contida no item 3 desta ITC.
Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão ﬁnal a ser proferida por este
Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da
Res. TC 261/2013. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 02353/2018-8, acompanhou
o posicionamento da área técnica, entretanto, sugeriu a
expedição de recomendações, propostas pela SecexEngenharia, à ﬂ. 42, da ITC 03353/2017-1, tendo assim se
manifestado, verbis:
[...]
Assim, no caso concreto, observa-se certa precipitação

da representante no pedido de atuação dessa Corte de
Contas, já que os atos até então praticados não estão eivados de qualquer ilegalidade, caracterizando, por ora,
legítimos aos interesses dos munícipes e consentâneos
com a legislação.

nhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV, razão pela
qual passo à análise de referida preliminar.

Pensar diferente afrontaria a regra constitucional que assegura autonomia aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local.

Verifica-se, assim, da análise dos autos, que o Sr. José
Vicente de Sá Pimentel, Diretor Presidente da CDV, suscitou em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva da
Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV, para
figurar nos presentes autos, alegando, em síntese, que
foi o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de
Vitória – CGP-VIT que autorizou a abertura dos estudos técnicos, econômicos, ﬁnanceiros e modelagem jurídica de viabilidade da operação dos sistemas e serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitários nos limites municipais, por um período de 30 (trinta) anos.

Não obstante, cabe destacar a necessidade de que os futuros delineamentos dos estudos elencados no Chamamento Público n. 01/2017 – CGP-VIT observem as exposições da Unidade Técnica Especializada, em atendimento ao Estatuto da Metrópole, mais especificamente à Governança Interfederativa.
Posto isto, nada havendo a acrescentar à percuciente
análise dos autos e com espeque nos art. 95, inciso I,
da LC n. 621/2012 c/c arts. 178, inciso I, e 207, inciso
III, do RITCEES, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela improcedência da representação, bem como
pela expedição das recomendações propostas pela SecexEngenharia à ﬂ. 42 da ITC 03353/2017-1.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento. – g.n.
2.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

3.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DE VITÓRIA - CDV:

Alega, também, o Sr. José Vicente de Sá Pimentel, que o
inciso IV, do artigo 8º, da Lei Municipal 8.538/2013, trata
das competências do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Vitória – CGP-VIT, como transcrita, verbis:
LEI Nº 8.538, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013
INSTITUI O PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Cabe informar que a presente Representação já fora conhecida nestes autos, nos termos da Decisão Monocrática 00384/2017-1, por estarem presentes os requisitos
de admissibilidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA, Capital do Estado
do Espirito Santo, faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono, na forma do Art. 113, inciso III,
da Lei Orgânica do Município de Vitória, a seguinte Lei:

Constato, pois, que o Sr. José Vicente de Sá Pimentel suscitou preliminar de ilegitimidade por parte da Compa-

CAPÍTULO I

www.tce.es.gov.br

DAS DEFINIÇÕES E DOS PRINCÍPIOS
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Art. 1º Esta Lei institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas destinado a disciplinar, promover,
fomentar, coordenar, regular e ﬁscalizar a realização de
Parcerias Público-Privadas no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta do Município de Vitória, observadas as normas gerais previstas na Lei n° 11.079,
de 30 de dezembro de 2004, com as alterações introduzidas pela Lei n° 12.766, de 27 de dezembro de 2012, e
supletivamente pelo disposto na Lei n° 4.818, de 28 de
dezembro de 1998, nas Leis n° 8.987, de 1995, e 8.666.
[...]
Art. 8º Compete ao CGP-Vitória:
I - definir os serviços prioritários para execução no regime de Parceria Público-Privada e os critérios para subsidiar a análise sobre a conveniência e oportunidade de
contratação sob este regime;
II - aprovar os resultados dos estudos técnicos e a modelagem dos projetos prioritários de Parcerias Público-Privadas;
III - estabelecer os procedimentos e requisitos, assim como aprovar os projetos de Parcerias Público-Privadas e
as diretrizes para a elaboração dos editais, na forma do
artigo 10 da Lei n° 11.079, de 2004;
IV - autorizar a apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações, elaborados por pessoas físicas ou jurídicas não pertencentes à Administração Pública Direta ou Indireta, que possam ser eventualmente utilizados em licitação de Parceria Público-Privada, desde que a autorização se relacione com projetos já deﬁnidos como prioritários pelo CGP/Vitória com
o intuito de permitir o ressarcimento previsto no Art.
22 da Lei 4.818/98 e das Leis n°s 9.074, de 1995, 11.079,

de 2004, e 12.766, de 2012;

tos técnicos mínimos para sua aprovação;

V - aprovar o Plano Municipal de Parcerias Público-Privada, que deverá ser atualizado anualmente;

XIII - expedir resoluções necessárias ao exercício de sua
competência;

VI - autorizar a abertura de procedimentos licitatórios,
na forma do Art. 10 da Lei 11.079, de 2004, e aprovar
os instrumentos convocatórios e de contratos e suas alterações;

XIV - elaborar e remeter à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relatório anual de desempenho dos contratos de Parcerias Público-Privadas e disponibilizar, por meio de sitio na rede mundial de computadores (internet), as informações nele
constantes, ressalvadas aquelas classificadas como sigilosas pela legislação;

VII - estabelecer os procedimentos básicos para acompanhamento e avaliação periódicos dos contratos de Parceria Público-Privada, competindo à Companhia de Desenvolvimento de Vitória, mediante contratação na forma do art. 47, acompanhar e avaliar o desenvolvimento
dos projetos/serviços contratados de parcerias público-privadas de âmbito municipal;
VIII - apreciar e aprovar os relatórios gerenciais semestrais de execução de contrato de Parceria Público-Privada e manifestações enviadas pelos órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta Municipal, em suas áreas de competência;
IX - disciplinar os procedimentos para contratação de
Parceria Público-Privada e aprovar suas alterações;
X - propor a incorporação de bens imóveis dominicais ao
patrimônio do FGP - VIT, conforme §§ 4° e 5°, do Art. 38
desta Lei;
XI - fazer publicar em jornal onde são veiculados os atos
do Município os relatórios e as atas de suas reuniões,
sem prejuízo da sua disponibilização ao público, por
meio de rede pública de transmissão de dados, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, na forma da legislação;
XII - estabelecer modelos de editais de licitação e de contratos de Parceria Público-Privada, bem como os requisiwww.tce.es.gov.br

XV - submeter os projetos de Parcerias Público-Privadas
à consulta pública, conforme regulamento.
XVI - autorizar a elaboração de estudos técnicos de viabilidade de projetos em análises, cuja contratação será realizada pela Gerência competente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória;
XVII - deliberar sobre casos omissos, controvérsias e conﬂitos de competência.
§ 1° A autorização e a aprovação de que trata o inciso VI
deste artigo constitui requisito e não supre a autorização específica do ordenador de despesas, nem a análise
e aprovação da minuta de edital feita pelo órgão ou entidade que realizar a licitação de Parceria Público-Privada, após prévia manifestação da Procuradoria Geral do
Município.
§ 2° O CGP-Vitória poderá contar com a assessoria técnica dos servidores municipais especialmente designados
para esta função ou contratar a prestação de serviços de
consultores independentes.
Art. 9° O CGP-Vitória terá Regimento próprio, aprovado
por Decreto.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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IV - autorizar a apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações, elaborados por pessoas físicas ou jurídicas não pertencentes à Administração Pública Direta ou Indireta, que possam ser eventualmente
utilizados em licitação de Parceria Público-Privada, desde que a autorização se relacione com projetos já definidos como prioritários pelo CGP/Vitória com o intuito de permitir o ressarcimento previsto no artigo 22 da
Lei nº 4.818/98 e das Leis n° 9.074/1995, 11.079/2004 e
12.766/2012; - g.n.
Assim sendo, verifico que o inciso IV, do artigo 8º, da Lei
Municipal 8.538/2013, delegou a competência ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Vitória –
CGP-VIT, relativamente a apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações, elaborados por
pessoas físicas ou jurídicas não pertencentes à Administração Pública Direta ou Indireta, aplicando-se ao caso em comento, ou seja, a autorização para abertura
dos estudos técnicos, econômicos, ﬁnanceiros e modelagem jurídica de viabilidade da operação dos sistemas
e serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitários nos limites municipais.
Desse modo, em razão da competência legalmente estabelecida, acompanhando o posicionamento da área técnica e do representante do Parquet de Contas, acolho a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Sr. José Vicente de Sá Pimentel, Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória –
CDV, em face das razões antes expendidas.
Tendo em vista, ainda, que a área técnica, através da Manifestação Técnica 00173/2018-6, reiterou os termos da
Instrução Técnica Conclusiva nº 3353/2017-1, passo a
análise do mérito.

4.

DO MÉRITO:

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva nº
3353/2017-1, em sua análise assim se pronunciou, litteris:
[...]
Toda a exposição acerca da suspensão da eficácia das leis
estaduais, a partir da entrada em vigor do Estatuto da
Metrópole, e de sua inconstitucionalidade, servem para
esclarecer que o julgamento da presente representação
deve se ater ao contido no Estatuto da Metrópole e nos
ditames das Leis Estaduais 6.871/2001 e 9.096/2008 e
das LCE 318/2005-ES e 325/2005-ES que não contrariem
o Estatuto da Metrópole, em cumprimento ao que disciplina o § 4º do artigo 25 da CRFB/88.
Partindo-se dessa premissa, na apreciação das supostas irregularidades apontadas na Representação, deve-se desconsiderar qualquer prerrogativa atribuída, nas
leis estaduais espirito-santenses citadas, ao Estado para, isoladamente, explorar diretamente, conceder, subconceder ou permitir a exploração de serviços públicos
de interesse comum da Região Metropolitana da Grande Vitória, bem como para, isoladamente, planejar esses
serviços, realizar estudos e atribuir a seus servidores ou
órgãos a secretaria executiva do Comdevit, as competências de presidir o Comdevit e de fazer a execução orçamentário-financeira do Fumdevit.
Esclarecidos estes pontos, passa-se a análise específica
da irresignação trazida na Representação, que é a autorização, pelo Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas - CGP-VIT, para a elaboração de estudos técnicos,
econômicos, financeiros e modelagem jurídica de viabilidade da operação dos sistemas de abastecimento e água
www.tce.es.gov.br

e esgotamento sanitários em Vitória, por um período de
30 anos.
Cabe destacar, de início, que a peça de representação é
contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconhece
que – após a decisão do STF na ADI 1.842-RJ e a mudança
havida na legislação do saneamento básico – a titularidade dos serviços de saneamento básico deve ser compartilhada entre os municípios integrantes das regiões metropolitanas e o Estado, defende que esses mesmos serviços, em Vitória, são de titularidade da Cesan.
Independentemente da contraditória postura da Cesan em sua Representação, temos de importante à solução da questão o fato de que as LCEs 318/2005-ES e
325/2005-ES estabelecem, em conformidade com os
princípios e diretrizes da governança interfederativa, as
competências do Conselho Metropolitano da Grande Vitória e de sua Secretaria Executiva, como segue:
LCE 318/2005
Art. 7º Caberá ao COMDEVIT as seguintes atribuições:
I - aprovar proposta de instituição e promoção dos instrumentos de planejamento do interesse metropolitano, entre eles o Plano de Desenvolvimento, os Planos
Diretores e o Sistema de Informações Metropolitanas;
II - propor a especificação dos serviços públicos de interesse comum do Estado e dos Municípios na RMGV, compreendidos nos campos funcionais referidos no § 1º do
artigo 4º desta Lei Complementar, bem como, quando
for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus respectivos responsáveis;
III - aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse
metropolitano, compatibilizando-os com os objetivos do
Estado e dos Municípios que o integram;
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IV - aprovar os termos de referência e o subsequente
plano elaborado para a RMGV;
V - aprovar o plano de aplicação do Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória - FUMDEVIT;
VI - apreciar planos, programas e projetos, públicos ou
privados, relativos à realização de obras, empreendimentos e atividades que tenham impacto regional;
VII - sugerir à União, ao Estado e aos Municípios situados
na RMGV a adoção de providências necessárias à normatização das deliberações relativas às funções públicas de
interesse comum no âmbito metropolitano;

Desenvolvimento “Jones dos Santos Neves” - IPES, vinculado à SEP, órgão de apoio técnico ao Conselho, cabendo-lhe o desempenho das seguintes atribuições (redação dada pela LCE 325/2005):
I - prestar-lhe assessoria técnica e administrativa;
II - assistir tecnicamente os Municípios integrantes da
RMGV;
III - estabelecer intercâmbio de informações com organizações públicas ou privadas, nacionais e internacionais,
na sua área de atuação;

VIII - aprovar e encaminhar, em tempo hábil, propostas
relativas aos planos plurianuais, às leis de diretrizes orçamentárias e às leis orçamentárias anuais;

IV - promover e propor serviços técnicos relativos à consolidação de sistema de informações, unificação de bases cadastrais e cartográficas e manutenção de sistema
de dados sócioeconômicos, territoriais, ambientais e institucionais da RMGV;

IX - propor ao Estado e aos Municípios integrantes da
RMGV alterações tributárias com finalidades extrafiscais
necessárias ao desenvolvimento regional;

V - proceder ao diagnóstico da realidade local e de âmbito metropolitano, com vistas a subsidiar o planejamento metropolitano;

X - comunicar aos órgãos ou entidades federais que atuem na RMGV as deliberações acerca de planos relacionados com os serviços por eles realizados;
XI - elaborar seu regimento; e

VI - apoiar tecnicamente a execução de estudos, projetos, obras e atividades aprovadas e declaradas de interesse comum pelo Conselho, bem como supervisionar a
sua compatibilização intermunicipal e intersetorial;

XII - deliberar sobre quaisquer matérias de impacto metropolitano relacionadas com a RMGV.

VII - propor políticas gerais sobre a execução de serviços
comuns de interesse metropolitano;

Art. 8º O COMDEVIT será presidido pelo Secretário de Estado da SEP, tendo como Vice-Presidente um dos representantes dos executivos municipais, eleito pelos membros titulares do próprio COMDEVIT. (redação dada pela LCE 325/2005)

VIII - aplicar os recursos orçamentários destinados à Secretaria Executiva do Conselho;

Parágrafo único. A Secretaria Executiva do COMDEVIT
será exercida pelo Instituto de Apoio à Pesquisa e ao

IX - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas.
Nota-se nos artigos acima transcritos que o Comdevit e
sua Secretaria Executiva não têm atribuições, nem mesmo comum com os entes que integram a Região Metropolitana da Grande Vitória, para executar estudos relawww.tce.es.gov.br

tivos aos serviços de interesse comum da região metropolitana, cabendo ao Comdevit “apreciar planos, programas e projetos, públicos ou privados, relativos à realização de obras, empreendimentos e atividades que
tenham impacto regional”, e a sua Secretaria Executiva
“apoiar tecnicamente a execução de estudos, projetos,
obras e atividades aprovadas e declaradas de interesse
comum pelo Conselho, bem como supervisionar a sua
compatibilização intermunicipal e intersetorial”.
Portanto, no que não contrariam o Estatuto da Metrópole, as LCE 318/2005-ES e 325/2005-ES não trazem nenhuma vedação a que os entes integrantes da Região
Metropolitana da Grande Vitória realizem ou autorizem a realização dos estudos descritos no Chamamento Público 1/2017 do CGP-VIT.
Isto porque a interpretação dos artigos 7º e 8º da LCE
318/2005-ES aponta em sentido diametralmente oposto ao alegado pela Representação e pela Decisão desta
Corte de Contas que concedeu a medida cautelar pleiteada, haja vista que referidos artigos disciplinam, inclusive, que o Comdevit apreciará esse tipo de estudos e que
sua Secretaria Executiva apoiará tecnicamente a execução desses estudos.
Assim, resta claro que não existe qualquer irregularidade
na autorização do CGP-VIT e no respectivo Chamamento Público 1/2017 no que se refere à elaboração de estudos técnicos, econômicos, financeiros e modelagem jurídica de viabilidade da operação dos sistemas de abastecimento e água e esgotamento sanitários em Vitória, por
um período de 30 anos. Ainda mais na situação concreta em que os estudos nada custarão ao erário municipal.
Além do exposto, impedir a realização de estudos gratuitos que podem contribuir para a melhoria dos serviços
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de abastecimento de água e de saneamento básico no
município de Vitória afronta os princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade.
CONTUDO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE O LANÇAMENTO DE EVENTUAL EDITAL PARA LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE COMUM
DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA
É COMPETÊNCIA DO COMDEVIT QUE NÃO PODE SER
EXERCIDA INDIVIDUALMENTE PELOS ENTES INTEGRANTES DA REGIÃO METROPOLITANA, SOB PENA DE OFENSA À GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA E AOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES TRAÇADOS NOS ARTIGOS 2º, IV, 7º
E 8º DA LEI FEDERAL 13.089/2015 (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
DE OUTRO NORTE, HÁ QUE SE RESSALTAR, COMO JÁ
DITO, QUE, NOS TERMOS do § 4º do artigo 25 da CRFB/88, a concessão dos serviços de abastecimento de
água e saneamento básico no município de Vitória, estabelecida no artigo 3º da Lei Estadual 6.871/2001, no
§ 3º do artigo 20 e no parágrafo único do artigo 22, ambos da Lei Estadual 9.096/2008, e no artigo 5º da LCE
325/2005-ES, tornou-se ineﬁcaz a partir de 13 de janeiro de 2015, data em que entrou em vigor a Lei Federal
13.089/2015 (Estatuto da Metrópole).
Assim, desde 13/1/2015, os serviços de abastecimento
de água e saneamento básico no Município de Vitória
estão sendo prestados de forma precária pela Cesan,
sendo fundamental que se faça a adequação da legislação estadual aos termos do Estatuto da Metrópole.
Entende-se, também, que não é caso de instauração do
incidente de inconstitucionalidade preconizado no artigo 332 e seguintes do RITCEES, pois: - em relação às Leis
Estaduais 6.871/2001 e 9.096/2008 e às LCE 318/2005-

ES e 325/2005-ES, restou demonstrado nesta peça, de
forma insoﬁsmável, a suspensão da eﬁcácia de suas
normas no que contrariam o Estatuto da Metrópole; e
- no que se refere aos atos municipais inquinados de inconstitucionais pela Representante, também ficou demonstrado nesta ITC que a simples realização de estudos
ou a autorização para a realização de estudos não onerosos não representam qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade e, tampouco, configuram ato que afronte a
governança interfederativa da Região Metropolitana da
Grande Vitória.
Noutro passo, entende-se que deva ser dada ciência ao
Ministério Público de Contas quanto à possibilidade de
exercer a competência prevista no artigo 38, inciso X,
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, no tocante à inconstitucionalidade dos textos
normativos das Leis Estaduais 6.871/2001 e 9.096/2008
e das LCEs 318/2005-ES e 325/2005-ES, conforme fundamentado neste item da ITC.
Diante do exposto, entende-se que deve ser revogada
a medida cautelar concedida para o ﬁm de autorizar a
continuidade do Chamamento Público 1/2017 do CGP-VIT, julgando-se improcedente a representação e expedindo-se, porém, determinação ao Sr. Presidente do
CGP-VIT e ao Sr. Prefeito de Vitória, sob pena de multa
em caso de descumprimento, para que:
Se abstenham de fazer a abertura de procedimento licitatório cujo objeto seja a concessão dos serviços de
abastecimento de água e saneamento básico, por se
tratar de serviço público de interesse comum da Região
Metropolitana da Grande Vitória.
Submetam os estudos provenientes do Chamamento
Público 1/20017 do CGP-VIT à apreciação e aprovação
www.tce.es.gov.br

do Comdevit, na forma do artigo 7º, inciso VI, da LCE
318/2005-ES. – g.n.
Frisa-se que o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva informa que o “lançamento de eventual edital para
licitação de concessão dos serviços públicos de interesse comum da Região Metropolitana da Grande Vitória é
competência do COMDEVIT que não pode ser exercida
individualmente pelos entes integrantes da Região Metropolitana, sob pena de ofensa à Governança Interfederativa e aos princípios e diretrizes traçados nos artigos 2º, IV, 7º e 8º da Lei Federal 13.089/2015 (Estatuto
da Metrópole)”, como se transcreve, verbis:
LEI FEDERAL 13.089/2015
[...]
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
[...]
IV – governança interfederativa: compartilhamento de
responsabilidades e ações entre entes da Federação em
termos de organização, planejamento e execução de
funções públicas de interesse comum;
[...]
Art. 6º A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas respeitará os seguintes princípios:
I – prevalência do interesse comum sobre o local;
II – compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado;
III – autonomia dos entes da Federação;
IV – observância das peculiaridades regionais e locais;
V – gestão democrática da cidade, consoante os arts. 43
a 45 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

126

ATOS DO PLENÁRIO

VI – efetividade no uso dos recursos públicos;

to da estrutura de governança interfederativa.

VII – busca do desenvolvimento sustentável.

Parágrafo único. Na aplicação das diretrizes estabelecidas neste artigo, devem ser consideradas as especificidades dos Municípios integrantes da unidade territorial urbana quanto à população, à renda, ao território e às características ambientais.

ter contínuo, relativamente a saneamento básico, atividade esta desenvolvida direta ou indiretamente pelo Estado, com o objetivo de proporcionar ao cidadão as
condições necessárias à vida, não podendo ser tal serviço suspenso, sob pena de transgredir direitos constitucionais a ele assegurados.

Art. 8o A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas compreenderá
em sua estrutura básica:

Em relação ao tema, o que vem a ser saneamento básico, este conceito se encontra estabelecido na Lei Federal
n° 11.445/2007, como transcrita, litteris:

I – instância executiva composta pelos representantes
do Poder Executivo dos entes federativos integrantes
das unidades territoriais urbanas;

[...]

Art. 7o Além das diretrizes gerais estabelecidas no art. 2º
da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a governança
interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as seguintes diretrizes especíﬁcas:
I – implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto
ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum;
II – estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de interesse comum;

II – instância colegiada deliberativa com representação
da sociedade civil;

III – estabelecimento de sistema integrado de alocação
de recursos e de prestação de contas;

III – organização pública com funções técnico-consultivas; e

IV – execução compartilhada das funções públicas de
interesse comum, mediante rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa;

IV – sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. – g.n.

V – participação de representantes da sociedade civil nos
processos de planejamento e de tomada de decisão, no
acompanhamento da prestação de serviços e na realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum;
VI – compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos entes envolvidos na governança interfederativa;
VII – compensação por serviços ambientais ou outros
serviços prestados pelo Município à unidade territorial
urbana, na forma da lei e dos acordos firmados no âmbi-

Por fim, o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, entendeu que não houve irregularidades na autorização do
CGP-VIT e no Chamamento Público nº 1/2017, em relação a elaboração de estudos técnicos, aplicados no caso
em questão.
A este respeito, em que pese o posicionamento da área
técnica e do douto representante do Parquet de Contas,
entendo que esta conclusão se mostra equivocada, sendo procedente a representação.
Isto porque, é de se por em relevo os requisitos para se
promover a concessão de serviço público que envolva
a matéria objeto desta representação, visto que, estamos tratando de prestação de serviço público de caráwww.tce.es.gov.br

Art. 3º - [...]
I - saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de (i) abastecimento de água potável; (ii) esgotamento sanitário; (iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e (iv) drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. - g.n.
Acerca da prestação de serviços contínuos, valiosos são
os ensinamentos da Professora da Maria Sylvia Zanello
Di Pietro, que assim leciona, verbis:
[...]
a continuidade do serviço público, em decorrência do
qual o serviço público não pode parar, tem aplicação especialmente com relação aos contratos administrativos e
ao exercício da função pública”. - g.n.
No mesmo sentido é o entendimento de Celso Ribeiro
Bastos, quando explica o caráter essencial do serviço público, litteris:
[...]
O serviço público deve ser prestado de maneira contínua, o que signiﬁca dizer que não é passível de interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o
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serviço público se reveste, o que implica ser colocado à
disposição do usuário com qualidade e regularidade, assim como com eficiência e oportunidade”... Essa continuidade aﬁgura-se em alguns casos de maneira absoluta, quer dizer, sem qualquer abrandamento, como ocorre com serviços que atendem necessidades permanentes, como é o caso de fornecimento de água, gás, eletricidade. Diante, pois, da recusa de um serviço público, ou
do seu fornecimento, ou mesmo da cessação indevida
deste, pode o usuário utilizar-se das ações judiciais cabíveis, até as de rito mais célere, como o mandado de segurança e a própria ação cominatória. - g.n.
Assim sendo, postas as condições da prestação do serviço em apreço, que é de suma importância para a manutenção de necessidades vitais, pois se trata de fornecimento de água e esgotamento sanitário, aliado ao fato
de que o serviço em referência encontra-se sendo prestado em região metropolitana, com Lei estadual a este
respeito, entendo que o fato central ensejador da concessão da medida liminar, se mantém, agora ensejando a procedência da representação, isto é, a ausência
de competência para que o Município de Vitória inicie
procedimento licitatório de concessão do serviço público afeto ao saneamento básico, de maneira isolada dos
demais componentes da região metropolitana.
Ainda na fase inicial, ponderou-se que a situação gerou,
frequentemente dúvidas, quanto à titularidade, se estadual ou municipal, visto que, em quase todas as unidades federadas, há a presença de companhias estaduais,
constituídas, na maior parte dos casos, sob a forma de
Sociedade de Economia Mista, incumbida, pois, da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.

Aﬁnal, há a competência de caráter local, sendo que a
CF/88 expressamente atribuiu à União, Estados e Municípios a competência comum para promoção de melhorias nas condições de saneamento básico, conceito que
abrange água, esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem de água de chuva, como transcrita, verbis:
[...]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
IX - promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; - g.n.
Certamente que referida opção constitucional pela inserção dos serviços de saneamento básico no âmbito de
atuação das três esferas federativas demonstra sua relevância, atribuída pelo constituinte de 1988 à regular
prestação destes serviços.
Desta maneira, sob a ótica constitucional da promoção
do bem-estar social, como dever estatal, os serviços de
saneamento básico possuem notória relevância, tendo
em vista que, quando efetivamente prestados e em níveis satisfatórios, possuem, comprovadamente, impacto direto na redução de doenças e das taxas de mortalidade, ou seja, promovem a melhoria das condições de
vida da população diretamente interessada, é qualidade de vida.
Desta maneira, voltando à questão central quanto à titularidade dos serviços, necessário mencionar que, não
obstante a “promoção de melhorias” no sistema de saneamento básico consista em competência comum a
todas as esferas da Federação (art. 23, IX da CF), não
www.tce.es.gov.br

há, na CF/88 expressa designação da titularidade destes
serviços, o que foi alvo, por muitos anos, de intensa divergência doutrinária e inclusive jurisprudencial.
Assim, obviamente que a tese da titularidade municipal
dos serviços de saneamento básico resulta de interpretação do art. 30, inciso V, da Constituição Federal, segundo o qual “compete aos Municípios organizar e prestar,
diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial”.
Desta forma, o entendimento de que o saneamento básico constituiria serviço público de interesse local conduziu boa parte da doutrina e da jurisprudência, o que
sustentaria a titularidade municipal.
Entrementes, a titularidade estadual dos serviços, nos
casos de instituição de Região Metropolitana, a partir de
interpretação do art. 25, § 3.º da Constituição Federal de
1988, ganhou força, em interpretação dada pelo Excelso Pretório, sendo esta a questão central aventada.
Como já afirmado nestes autos, certo é que o aparelhamento das Companhias Estaduais de Saneamento Básico, realizado nas décadas de 1970 e 1980, em razão da
instituição do PLANASA - Plano Nacional de Saneamento, através da Lei Federal n.º 6.528/78, funcionou como
indutor deste sistema, vez que condicionava o repasse
de recursos da União para saneamento à existência de
Companhia Estadual, reforçando a tese da titularidade
estadual destes serviços.
Todavia, a questão restou deﬁnitivamente paciﬁcada,
quando da decisão, em 2012, pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 1.842/RJ, cuja ementa foi a seguinte, litteris:
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[...]
Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento
básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei
Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto
n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que
instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a
Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do
poder concedente para prestação de serviços públicos
de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro.
2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada
a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente
o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput;
4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12
da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana.
A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do
sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto
com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988).
A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade
decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou
aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do
agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e
aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF

(ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI
796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O INTERESSE COMUM INCLUI FUNÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS QUE ATENDAM A MAIS DE UM MUNICÍPIO, assim
como os que, restritos ao território de um deles, sejam
de algum modo dependentes, concorrentes, conﬂuentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos
municípios para promover a melhoria das condições de
saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural
do serviço, além da existência de várias etapas – como
captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de
água e o recolhimento, condução e disposição ﬁnal de
esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos
termos do art. 25, § 3º, da Constituição federal. para o
adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode
ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal,
COMO COMPULSORIAMENTE, NOS TERMOS EM QUE
PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE INSwww.tce.es.gov.br

TITUI AS AGLOMERAÇÕES URBANAS. A instituição de
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios
limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender
adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos
municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da
transferência ao estado-membro do poder concedente
de funções e serviços públicos de interesse comum. O
estabelecimento de região metropolitana não significa
simples transferência de competências para o estado. O
interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função
de saneamento básico por apenas um município pode
colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das
consequências para a saúde pública de toda a região.
O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside
no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório
e o poder concedente se concentrem nas mãos de um
único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado
formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser
paritária, desde que apta a prevenir a concentração do
poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada
em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha preSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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domínio absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “a
ser submetido à Assembleia Legislativa” constante do
art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art.
5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10;
e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do
Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da
Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Em razão da necessidade de continuidade da prestação
da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas,
nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de
24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento,
lapso temporal razoável dentro do qual O LEGISLADOR
ESTADUAL DEVERÁ REAPRECIAR O TEMA, CONSTITUINDO MODELO DE PRESTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO
NAS ÁREAS DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA, DIRIGIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO COM PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS PERTINENTES E DO PRÓPRIO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, sem que haja concentração do poder
decisório nas mãos de qualquer ente. - g.n.
Por ocasião daquele julgamento, o Excelso Pretório fixou
entendimento de que (i) a titularidade dos serviços de
saneamento básico é, de fato, municipal (confirmando
julgados anteriores do próprio Supremo), e (ii) somente no caso das Regiões Metropolitanas há a gestão do
sistema de maneira compartilhada entre o Estado e os
Municípios, a ser exercida de forma “colegiada”, em Assembleias que congreguem a participação de todos os
Prefeitos e do Governador do Estado.
Desta maneira, em havendo Região Metropolitana, havendo transcendência do interesse comum para além

dos limites das municipalidades que compõem a Região Metropolitana, nos termos definidos em lei complementar de iniciativa do Estado, cabe a este, o Estado,
a definição e a política de gestão do sistema.

III - a existência de normas de regulação que prevejam
os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei,
incluindo a designação da entidade de regulação e de
ﬁscalização;

A esse respeito, a Lei 11.445/2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e assim, consideradas as peculiaridades de cada unidade da federação e respectivos municípios, nenhum ato ou ação relativa à questão do saneamento básico pode se afastar ou
contrapor o que prevê a referida lei, como transcrita, in
verbis:

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e
sobre a minuta do contrato.

[...]
Art. 16. A prestação regionalizada de serviços públicos
de saneamento básico poderá ser realizada por:
I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia
mista estadual, do Distrito Federal, ou municipal, na
forma da legislação;

§ 1o Os planos de investimentos e os projetos relativos
ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo
plano de saneamento básico.
§ 2o Nos casos de serviços prestados mediante contratos
de concessão ou de programa, as normas previstas no
inciso III do caput deste artigo deverão prever:
I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida;

II - empresa a que se tenham concedido os serviços. g.n.

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;

Estabelece, ainda, referida lei, o seguinte, no que se refere ao objeto da representação, como transcrita:

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;

[...]

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de
eficiência, incluindo:

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico:
I - a existência de plano de saneamento básico;
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade
técnica e econômico-ﬁnanceira da prestação universal
e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano
de saneamento básico;
www.tce.es.gov.br

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;
c) a política de subsídios;
V - mecanismos de controle social nas atividades de plaSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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nejamento, regulação e ﬁscalização dos serviços; - g.n.
Em sendo assim, a atividade de regulação pode ser compreendida como sendo a função administrativa desempenhada pelo Poder Público para normatizar, controlar
e ﬁscalizar as atividades econômicas ou a prestação de
serviços públicos por particulares.
Evidentemente, a regulação parte da ideia de que o Estado, ao invés de prestar materialmente os serviços, tidos como essenciais à população, passou a controlar
sua prestação, por meio da expedição de regras para os
prestadores de serviços públicos.
Neste viés, no lecionar de Marçal Justen Filho: “não signiﬁca negar a responsabilidade estatal pela promoção do
bem-estar, mas alterar os instrumentos para realização
dessas tarefas”.
Novamente se afirma que, da leitura dos dispositivos legais supra, em cotejo com a matéria fática e de direito
constantes do bojo processual, percebe-se que a CESAN
opera o sistema de saneamento básico do Município de
Vitória há décadas, tendo em seu favor inclusive os termos da Lei Estadual n° 6.871/2001 e Lei Complementar
n° 325/2005, a seguir transcritas, respectivamente:
[...]
Art. 3° Nos termos da legislação em vigor, a Companhia
Espírito-Santense de Saneamento, CESAN é conﬁrmada como concessionária dos serviços públicos de saneamento básico para todas as situações deﬁnidas no Art.
9° da Lei Complementar n° 204 de 22 de junho de 2001,
ﬁcando assegurada a manutenção desta condição pelo prazo de 50 (cinquenta) anos contados da promulgação desta Lei.
[...]

Art. 5º Nos termos da legislação em vigor, a Companhia
Espírito-Santense de Saneamento CESAN é conﬁrmada
como concessionária dos serviços públicos de saneamento básico para todas as situações deﬁnidas nos incisos l e III, do artigo 4° desta Lei Complementar e, a teor
da Lei Estadual n° 6.871, de 14.11.2001, está assegurada a manutenção desta condição pelo prazo de 50 (cinquenta) anos contados da promulgação dessa Lei. - g.n.
Verifica-se, portanto, que, neste caso, a empresa Companhia Nacional de Saneamento - CONASA procurou a Prefeitura de Vitória e manifestou interesse em promover
o estudo para um novo modelo para o sistema de água
e esgoto da Capital, tendo apresentado um pré-projeto
que teria “indicado a viabilidade de uma nova concessão, ou uma Parceria Público Privada – PPP”, não havendo nenhuma manifestação ou demonstração de interesse do Poder Público anteriormente a tal ação por parte da CONASA.
Assim, em razão da autorização concedida pelo Conselho gestor, volta-se à questão nodal, qual seja, o poder
decisório do Município de Vitória para dispor, isoladamente, quanto ao saneamento de Vitória, visto que Supremo Tribunal Federal - STF esclareceu que deve ser
criado um órgão colegiado em cada região metropolitana, de acordo com as peculiaridades de cada região,
com a participação dos interessados (Estado e Municípios), com iniciativa do Estado, competente para legislar a este respeito, ou então, pode haver a compulsoriedade, nos termos deﬁnidos em lei complementar, sem
que se esvazie, por completo, a atuação das municipalidades envolvidas.
Obviamente que não pode prevalecer o interesse de um
determinado ente federativo sobre a decisão ou intereswww.tce.es.gov.br

se dos demais entes da Federação diretamente interessados, in casu, aqueles que compõem a região metropolitana, sobretudo num momento de recursos hídricos escassos.
Conforme já registrado, ﬁca evidente tal fato ante os termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes, em
que mencionou, ao proferir seu voto, que a região metropolitana “terá 24 meses para elaborar UM NOVO
MODELO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM NAS REGIÕES
METROPOLITANAS, aglomerações urbanas e microrregiões em seu território, estabelecendo uma gestão
compartilhada entre os Municípios e o Estado, sem que
se tenha a concentração do poder decisório em qualquer um dos entes federados, garantida, ainda, a participação popular no processo decisório”.
Nesse compasso, os integrantes de determinada região
metropolitana poderão estabelecer conjuntamente, as
bases de um Plano regionalizado, com o intuito de garantir um serviço de saneamento básico de qualidade a
todos os Municípios dessa região, SOB A ORIENTAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL que disporá a este respeito,
com iniciativa do governo do Estado.
Até porque, em se tratando de saneamento básico, esse
interesse é fundamental, tendo em vista que, além da
prestação dos serviços envolver investimentos vultosos,
o fornecimento de água inadequado ou o despejo de esgoto realizado de forma irregular, por qualquer integrante da região metropolitana, também afetará os demais
integrantes da região, ou seja, não é um sistema de saneamento básico isolado, mas sim integrado.
A respeito do tema, há decisões recentes de nossos Tribunais, no seguinte sentido, in verbis:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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[...]
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei
do Município de Paulínia nº 2.922/2008 que avoca exclusiva titularidade e regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, pertencente à Região Metropolitana de Campinas. Rejeição da matéria preliminar. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO NAS
REGIÕES METROPOLITANAS QUE É DE INTERESSE COMUM DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES, DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. PREDOMÍNIO DO INTERESSE REGIONAL SOBRE O LOCAL. Violação dos arts. Io, 152, IV e parágrafo único, 153, caput e § Io, e 154, 216, § 2o, da CE.
Procedência da ação, rejeitada a preliminar. (TJSP; Proc.
0348562-21.2010.8.26.0000; Ac. 5498882; São Paulo;
Órgão Especial; Rel. Des. David Eduardo Jorge Haddad;
Julg. 14/09/2011; DJESP 21/11/2011)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE
ESGOTO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. REGIÃO METROPOLITANA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E
MATERIAL DO ESTADO PARA ORGANIZAR E PRESTAR SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE METROPOLITANO. FERIMENTO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 1. Não obstante os municípios detenham competência para legislar sobre assuntos de
interesse local, quando tai s serviços são prestados no
âmbito de região metropolitana, A COMPETÊNCIA MATERIAL E LEGISLATIVA PASSA A SER DO ESTADO, O QUE
DECORRE DIRETAMENTE DO OBJETIVO DE INTEGRAÇÃO
DE POLÍTICAS DE INTERESSE COMUM INERENTE À CRIAÇÃO DESSAS REGIÕES, consoante dispõe o art. 2º, da
Lei Complementar nº 318/04. 2. A Constituição Estadu-

al atribui ao estado a competência legislativa para fixar
as tarifas públicas dos serviços de sua competência (art.
19, V), e preceitua, em seu art. 244, § 6º, que a política
de saneamento básico do município deverá ser compatibilizada com a do estado. 3. Dessa forma, resta evidenciada a invasão legislativa praticada pela Câmara de Vereadores de Cariacica. 4. Ação julgada procedente para
declarar inconstitucional a Lei Municipal nº 4.395/05, de
Cariacica/ES, em sua integralidade. (TJES; ADI 000355267.2006.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Arnaldo
Santos Souza; Julg. 13/09/2012; DJES 25/09/2012)
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Devidamente
composto o pólo passivo. Contencioso abstrato de constitucionalidade é processo de natureza objetiva, cuja participação é consentida aos órgãos ou às autoridades das
quais emanou a Lei ou o ato normativo impugnado (art.
6º, da Lei nº 9.868/99). POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO Afigura-se, como posto, juridicamente possível o
pedido. Sustenta o autor a incompatibilidade da legislação impugnada com dispositivos da Constituição Estadual (arts. 152, inciso IV e parágrafo único, 153, caput e
parágrafo 1º, 154, caput e 205, caput e inciso V), além
de ausência de harmonia com normas suplementares
editadas pelo Estado (LCE nº 1.025/2007), dentro de
sua competência atribuída pela Constituição. Afasto as
preliminares. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Leis municipais nºs 7.095, 7.096 e 7.102, todas de 20
de dezembro de 2012, instituindo a Política Municipal
dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário no Município de Guarulhos, a contratação de Parceria Público-Privada, precedida de concorrência pública, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos SAEE; e a Agência Reguladora dos
www.tce.es.gov.br

Serviços Públicos de Saneamento Básico daquele município. Inconstitucionalidade. Município de Guarulhos
que integra a região metropolitana de São Paulo. Não
se trata de interesse exclusivamente local. IMPRESCINDÍVEL A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO PARA DISCIPLINAR
MATÉRIA SOBRE O SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO
EM REGIÕES METROPOLITANAS. Afronta aos arts. 152,
incisos III, IV e parágrafo único; 153, caput e parágrafo
1º; 154, caput e 205, caput e inciso V, todos da Constituição Estadual. Procedente a ação. (TJSP; DIN 207183393.2013.8.26.0000; Ac. 8429058; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Evaristo dos Santos; Julg. 08/04/2015;
DJESP 20/05/2015) – g.n.
Esclarecedoras, ainda, são as palavras do relator, nos embargos de declaração - ED nº 2.071.83393.2013.8.26.0000/50001 – São Paulo, em que fora embargante a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS e
embargado o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,
nos autos do Processo nº 7095/2012, vejamos:
[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição quanto a se
colher manifestação do Governador ou do representante da Região Metropolitana. Ocorrência. Correção. CABE
AO ESTADO ESTABELECER AS DIRETRIZES PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS (ART. 5º, § 2º, PARTE FINAL, DA
LC Nº 1.139/11). DELE A COMPETÊNCIA PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE SANEAMENTO BÁSICO. Deve ser ouvido o Governador, inclusive, na qualidade de único autor da ação,
quanto à modulação de efeitos de inconstitucionalidade
já reconhecida. Embargos acolhidos, sem alteração do
julgado. 1. Trata-se de embargos de declaração de v.
aresto (ﬂs. 141/149 do apenso) acolhendo, em parte,
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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embargos de declaração de v. aresto (ﬂs. 355/386 do
apenso) julgando procedente ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto as Leis nº 7.095, 7.096 e
7.102, todas de 20.12.12, ao instituírem, respectivamente, a) a Política Municipal dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário no Município de Guarulhos; b) a contratação de Parceria Público-Privada, precedida de concorrência pública, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos SAEE; c) a
Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico daquele Município. Apontou contradição. Equivocado determinar a manifestação do Governador do Estado como representante da Região Metropolitana
quando essa função é exercida, atualmente, pelo Prefeito Municipal de São Paulo Lei nº 1.139/11. Daí a declaração (ﬂs. 01/03). É o relatório. 2. Acolho os embargos. A
sentença ou o acórdão comporta embargos de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal (art. 535, I e II do CPC). A contradição, segundo ARAKEN DE ASSIS: “... decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos
do provimento e de um elemento em ralação ao(s) outro(s). As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo.” (“Manual dos
Recursos” Ed. Revista dos Tribunais 2011 p. 623 item
66.2.3). Consequentemente, a viabilizadora de aclaramento em embargos de declaração não é aquela eventualmente existente entre a decisão e a tese defendida pelos embargantes. Como se tem julgado: “A contradição
que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte.” (STJ REsp nº 218.528-Edcl j. de

07.02.02 Rel. Min. CESAR ROCHA in THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor” Ed. Saraiva 2014 art. 535, nota 14b p. 730). Ela
se apresenta senão como a intrínseca, interna, ínsita ao
julgamento, de sorte a torná-lo incompreensível, inexequível ou ininteligível. Inadvertidamente constou no v.
aresto: “Portanto, modulo os efeitos da decisão para
que, em 120 (cento e vinte) dias, a contar do julgamento
dos presentes embargos de declaração, o Município de
Guarulhos adeque o Contrato nº 056/2014 e consequentes obras decorrentes, em nome do interesse regional,
bem como os demais firmados na vigência das leis declaradas inconstitucionais, ouvindo, para tanto, o Governador do Estado de São Paulo representante da região metropolitana”. (ﬂs. 144/145 dos embargos anteriores).
Efetivamente, há contradição a considerar. No entanto,
ela se resolve pela exclusão da expressão “... representante da região metropolitana” e não do “Governador
do Estado de São Paulo”. 4 Deve ser ouvido mesmo do
Governador do Estado de São Paulo, até porque, conforme consta da mencionada Lei Complementar Estadual
nº 1.139, de 16 de junho de 2011, as deliberações do
Conselho de Desenvolvimento devem ser compatibilizadas com as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado
(art. 5º, § 2º, da LC nº 1.139/11), e é nessa qualidade
que se pretende a manifestação do representante do
Chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo. O v.
aresto observou a relevância regional da questão,
quando necessariamente deve o Estado-Membro atuar,
ressalte-se, em conjunto com os Municípios pertencentes à Região Metropolitana. Como lá consignado: “Em
que pesem os argumentos do Chefe do Executivo e da
Casa Legislativa Municipal, a matéria tratada nos diplowww.tce.es.gov.br

mas legislativos ora objurgados Leis Municipais nºs
7.095, 7.096 e 7.102, todas de 20 de dezembro de 2012,
instituindo, respectivamente, a) a Política Municipal dos
Serviços Públicos de Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário no Município de Guarulhos; b) a contratação de Parceria Público-Privada, precedida de concorrência pública, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos SAEE; c) a Agência Reguladora dos
Serviços Públicos de Saneamento Básico daquele Município adquire relevância regional, e não exclusivamente
local.” “O Município de Guarulhos integra a Região Metropolitana de São Paulo, instituída pelo Estado por lei
complementar. De caráter compulsório, frise-se, essa
participação (LCE nº 1.139/2011), como já reconheceu o
C. Supremo Tribunal Federal (ADI 1.841-RJ, Rel. Min.
CARLOS VELLOSO, DJ 20.09.02 e ADI 796-ES, Rel. Min.
NÉRI DA SILVEIRA, DJ 17.12.99). DAÍ A COMPETÊNCIA INVOCADA PELO ENTE ESTADUAL PARA A ORGANIZAÇÃO,
O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. APENAS OS ENTES MUNICIPAIS
NÃO INSERIDOS NO CONTEXTO DE REGIÕES METROPOLITANAS DETÉM A EXCLUSIVA GESTÃO DESSES SERVIÇOS.” “A propósito, observa REGINA MARIA MACEDO
NERY FERRARI:” “A Região Metropolitana advém de áreas urbanas que se vão aglomerando em torno de um
Município, eliminando as áreas rurais, fazendo surgir
uma área urbana única, o que vem exigir a integração da
organização, planejamento e execução de funções de interesse comum entre todas as unidades componentes.”
“A competência para criação de regiões metropolitanas, que na Constituição anterior era da União, passa,
na nossa atual Lei Fundamental, à competência do Estado-membro, que a exercitará através de lei compleSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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mentar.” “As Regiões Metropolitanas são entidades administrativas que congregam vários Municípios limítrofes de um Estado da Federação, sendo que deverão ser
organizadas por norma da entidade interessada, em
que pese suas decisões não anularem a autonomia municipal. Assim, são órgãos de planejamento que visam à
realização de funções públicas de interesse comum de
vários Municípios.” (grifei “Direito Municipal” Ed. Revista
dos Tribunais 2012 p. 84).” (...) “Nem se alegue, como
pretendem a ASSEMAE e a ABCON (ﬂs. 253/259 e
289/325), ter a ADI nº 1.842/RJ firmado a competência
dos municípios para legislar sobre o tema. Ao contrário.
ENTENDEU-SE SER IMPRESCINDÍVEL A PARTICIPAÇÃO
DO ESTADO PARA DISCIPLINAR MATÉRIA SOBRE O SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO EM REGIÕES METROPOLITANAS, EXATAMENTE COMO ACIMA TRANSCRITO.
Deve haver colaboração, coparticipação, solidariedade,
ainda que proporcional no regramento dos assuntos metropolitanos quanto ao saneamento básico.” (destaques
em especial ﬂs. 377/378 e 385 dos autos principais). Embora possa o Conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de São Paulo (atualmente, segundo alegação não comprovada, presidida pelo Prefeito da Capital Fernando Haddad) deliberar sobre questões relacionadas à metrópole, no presente caso, ENTENDEU-SE IMPRESCINDÍVEL A MANIFESTAÇÃO DO GOVERNADOR DO
ESTADO, COMO REPRESENTANTE DO ESTADO-MEMBRO,
NA MEDIDA EM QUE A ELE CABE, À LUZ DAS DIRETRIZES
FIRMADAS PELO ESTADO QUANTO À MATÉRIA DE SANEAMENTO BÁSICO, COMPATIBILIZAR O DECIDIDO NO V.
ACÓRDÃO DESTE C. Órgão Especial com os contratos e as
obras do Município de Guarulhos. Assim não fosse, como se admite tão somente para argumentar, pela quali-

dade de único autor da presente ação, totalmente pertinente ouvi-lo sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade já reconhecida. Daí a necessidade de acolher os embargos de declaração para, manter, apenas “...
Governador do Estado de São Paulo...”, e excluir a expressão “representante da região metropolitana”, constantes do aresto ora embargado (ﬂs. 144/145 dos anteriores embargos). É caso de acolher, portanto, os embargos declaratórios para sanar a apontada contradição, todavia, sem qualquer alteração do resultado. Mais não é
preciso acrescentar. 3. Acolho os embargos, identificando contradição no aresto anterior, para excluir dele a expressão “representante da região metropolitana”, sem
alterar o resultado. EVARISTO DOS SANTOS - Relator g.n.
Em assim sendo, claro está que é imprescindível a participação do Estado para disciplinar matéria sobre o serviço de saneamento básico em regiões metropolitanas,
como ocorre in casu, passando a competência legislativa
a ser do Estado, o que decorre diretamente do objetivo
de integração de políticas de interesse comum inerente
à criação dessa região metropolitana, o que inviabiliza
a atuação isolada do Município de Vitória, por meio da
CDV, sob pena de invasão de competência constitucionalmente estabelecida, de maneira que a representação se mostra procedente em face da iniciativa isolada.
Verifica-se que, a questão da manifestação de interesse,
tal qual indicado pelo corpo técnico, se público ou privado, não tem o condão de desfazer a iniciativa de concessão de serviço público de saneamento básico de maneira isolada realizado pelo município de Vitória, por seu
Conselho Gestor.
Afinal, como bem assentou o corpo técnico, NÃO SE POwww.tce.es.gov.br

DE OLVIDAR QUE O LANÇAMENTO DE EVENTUAL EDITAL PARA LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE INTERESSE COMUM DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA É COMPETÊNCIA DO
COMDEVIT QUE NÃO PODE SER EXERCIDA INDIVIDUALMENTE PELOS ENTES INTEGRANTES DA REGIÃO METROPOLITANA, SOB PENA DE OFENSA À GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA E AOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
TRAÇADOS NOS ARTIGOS 2º, IV, 7º E 8º DA LEI FEDERAL
13.089/2015 (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Remanesce, pois, a irregularidade, falha esta de cunho
formal, por esta razão, dada a complexidade da matéria,
bem como da dúvida existente na jurisprudência quanto à titularidade, entende-se que é razoável que, mesmo
em sendo procedente a representação, esta não tenha o
condão de macular os atos de gestão, de maneira que
a expedição e determinação a este respeito se mostra
suﬁciente.
5.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.
ACOLHER preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam do Sr. José Vicente de Sá Pimentel, Diretor
Presidente da Companhia de Desenvolvimento de VitóSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ria – CDV, conforme razões expendidas no item 3 desta decisão;

ência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.

2.
CONSIDERAR PROCEDENTE a presente Representação, deixando de aplicar sanção pecuniária, ante a
não comprovação de prejuízo para a Administração Pública, em razão da dúvida antes existente quanto à titularidade;

MARCO ANTONIO DA SILVA

3.
DETERMINAR ao Sr. José Vicente de Sá Pimentel - Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Vitória – CGP-VIT, e ao Sr. Luciano Santos
Rezende – Prefeito do Município de Vitória, sob pena de
aplicação de multa pecuniária, em caso de descumprimento, o seguinte:
3.1 Abstenham-se de fazer a abertura de procedimento licitatório cujo objeto seja a concessão dos serviços
de abastecimento de água e saneamento básico, por se
tratar de serviço público de interesse comum da Região
Metropolitana da Grande Vitória;
3.2 Submeta os estudos provenientes do Chamamento
Público 1/2017 do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Vitória – CGP-VIT à apreciação e aprovação do COMDEVIT, na forma do artigo 7º, inciso VI, da Lei
Complementar Estadual nº 318/2005.
4.
DAR CIÊNCIA ao Parquet de Contas quanto à
possibilidade de exercer a competência prevista no artigo 38, inciso X, da Resolução TC nº 261/2013, no que se
refere à inconstitucionalidade dos textos das Leis Estaduais nº 6.871/2001 e 9.096/2008 e das LCEs 318/2005-ES
e 325/2005-ES, conforme indicado no item 3 da Instrução Técnica Conclusiva nº 3353/2017-1;
5.
DAR ciência aos interessados dos termos desta
decisão, ARQUIVANDO-SE os presentes autos, após a ci-

Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Solicitei vista dos presentes autos, que tratam de Representação com pedido de concessão de medida cautelar,
formulada pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN, em face da Prefeitura Municipal de Vitória, da Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV
e da Companhia Nacional de Saneamento – CONASA, em
face de possíveis irregularidades praticadas pela CDV na
concessão do sistema de saneamento de Vitória/ES, em
razão da publicação no Diário Oficial do Município, de
autorização concedida pelo Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas da CDV, a fim de elaborar estudos
técnicos, econômicos, financeiros e de modelagem jurídica de viabilidade da operação dos sistemas e serviços
de abastecimento de água e esgotamento sanitários de
Vitória, durante o período de 30 anos.
A presente Representação foi admitida mediante Decisão Monocrática 384/2017, e concedida a tutela de urgência cautelar inaudita altera pars, bem como foram
expedidas determinações aos responsáveis. A mesma
Decisão foi ratificada pelo Plenário deste Tribunal, mediante Decisão 1367/2017.
Devidamente citados, o Sr. José Vicente de Sá Pimentel
e a CONASA apresentaram esclarecimentos, enquanto o
Sr. Luciano Santos Rezende, deixou transcorrer em branco seu prazo.
www.tce.es.gov.br

Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo de Obras
e Serviços de Engenharia – Secex Engenharia, elaborou
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3353/2017, sugerindo
o acolhimento da preliminar suscitada pelo Sr. José Vicente de Sá Pimentel em seus esclarecimentos, bem como para julgar improcedente a presente Representação,
expedindo-se determinações.
Os autos foram remetidos à Exma. Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, que emitiu Voto, acompanhado pelo Plenário mediante Decisão 4442/2017,
nos termos a seguir:
1. Em cumprimento ao acórdão prolatado nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 0014354-66.2017.8.08.0024,
determinar a reabertura da instrução processual e a NOTIFICAÇÃO do Prefeito Municipal de Vitória, Sr. Luciano
Santos Rezende, do Diretor Presidente da CDV, Sr. José
Vicente de Sá Pimentel, bem como da CONASA, por seu
representante legal, para que, querendo, no prazo de 10
(dez) dias, se manifestem quanto aos termos da Representação TC 2270/2017, juntando documentos e informações, principalmente, cópia de quaisquer processos
administrativos que se encontrem em trâmite acerca da
matéria objeto da presente demanda.
Reaberta a instrução processual, e concedido novo prazo para manifestação do Sr. Luciano Santos Rezende, do
Sr. José Vicente de Sá Pimentel e da CONASA, estes, após
serem devidamente notificados, apresentaram suas manifestações.
Ato contínuo, a área técnica, mediante Manifestação Técnica – MT 173/2018, sugeriu a mantença da ITC
3353/2017 na sua integralidade.
O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Parecer 2353/2018 de lavra do Exmo. Procurador Dr. Luciano Vieira, pugnando pela improcedência da presente
Representação, bem como pela expedição das determinações propostas na ITC 3353/2017.
O Conselheiro Relator Marco Antonio da Silva votou no
sentido de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Sr. José Vicente de Sá Pimentel,
bem como pela procedência da presente Representação,
expedindo-se determinações aos Srs. José Vicente de Sá
Pimentel e Luciano Santos Rezende.
Diante do exposto, solicitei vista dos autos para melhor
me inteirar do assunto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pelo Sr. José Vicente de Sá Pimentel,
Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento
de Vitória – CDV, para incluir o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Vitória – CGP-VIT que autorizou a abertura dos estudos técnicos, sem necessidade de
notificá-lo, uma vez que o Sr José Vicente de Sá Pimentel, figura como Presidente do Conselho, e já foi citado.
De posse dos presentes autos percebe-se que o PMI –
Procedimento de manifestação de Interesse, foi requerido pela CONASA – Companhia Nacional de Saneamento ao Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público
Privadas – CGP-VIT, o qual foi manifestado com a publicação do Chamamento Público 01/2017, de pessoas jurídicas não pertencentes à Administração Pública, para
elaboração de estudos técnicos, econômicos, financeiros e de modelagem jurídica de viabilidade da operação
dos sistemas e serviços de abastecimento de água e es-

gotamento sanitários de Vitória, durante o período de
30 anos.
Com relação ao mérito, área técnica e Ministério Público de Contas opinaram pelo acolhimento da preliminar
suscitada, para excluir do processo a Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV, pela revogação da cautelar concedida, para autorizar a continuidade do Chamamento Público 01/2017, julgando improcedente a Representação, bem como expedindo determinações, entendendo ao final ser de competência do município tratar sobre o saneamento básico, uma vez que possui interesse local.
O relator do processo, por sua vez, Conselheiro em Substituição Marco Antônio da Silva apresentou votou no
sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV,
considerar procedente a Representação, expedindo determinações, por entender que o Estado é o detentor de
competência legislativa para matérias relacionadas ao
saneamento básico, em municípios inseridos em regiões
metropolitanas, como é o caso de Vitória, uma vez que
há o predomínio do interesse regional sobre o local.
Pois bem. Meu entendimento vai ao encontro do posicionamento externado pelo relator do processo, em consonância com os ditames estabelecidos pelo Supremo
Tribunal Federal – STF no julgamento da ADI 1.841-9/RJ,
bem como baseado em entendimento apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES,
nos autos do Processo 0014354-66.2017.8.08.0024, interposto pelo município de Vitória em face da Decisão liminar concedida nos presentes autos.
Neste Acórdão, o TJ ratificou a cautelar deferida por esta
Corte, dispondo da seguinte ementa:
www.tce.es.gov.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. PREJDUCIADO. MÉRITO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SUSPENDENDO CAUTELARMENTE ESTUDO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES ACERCA DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESTOGAMENTO SANITÁRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO REPRESENTADO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E
SÚMULA VINCULANTE Nº 03 DO STF RESPEITADOS. DECISÃO QUE NÃO ANTECIPOU OS EFEITOS DE EVENTUAL
DECISÃO FINAL. PRAZO PARA RESPOSTA DOS REPRESENTADOS. DEZ DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 125, § 4º, DA
LCE Nº 621/2012. MUNICÍPIO INSERIDO EM REGIÃO METROPOLITANA. COMPETÊNCIA COMUM DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADO PARA EXECUTAR POLÍTICAS DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ESTUDO TÉCNICO ISOLADO REALIZADO POR MUNICÍPIO.
RISCO DE INUTILIDADE E DISPENDÊNDIO DESNECESSÁRIO DE DINHEIRO PÚBLICO. SUSPENSÃO CAUTELAR DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADA PELO TCE-ES CORRETA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO STF EM ADI PENDENTE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.
No mérito, o Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça
apresentou a seguinte argumentação:
2) É possível que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, especialmente por intermédio de seu órgão Plenário, expeça medidas cautelares, antes mesmo
de oportunizar a manifestação do gestor de recursos públicos, em consonância com o disposto nos arts. 1º, inciSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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so XV, 104, parágrafo único, 124, caput e parágrafo único, e 125, inciso II, todos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, que instituiu a Lei Orgânica da referida
Corte de Contas.
3) Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa e contraditório, na medida em que
o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo possui
atribuição para, cautelarmente, sustar o prosseguimento
de procedimentos administrativos que possam vir a causar lesão ao erário ou ao direito alheio, sendo oportunizado ao gestor de recursos públicos se manifestar sobre
os fatos logo na sequência. Precedentes do STF.
6) A despeito de os serviços de saneamento básico, por
sua natureza e relação histórica com as questões habitacionais, poderem ser considerados de interesse local, de
forma que seriam os municípios competentes para legislar, organizar e prestar esses serviços (art. 30, incisos I e
V, da CF/88), a problemática possui contornos mais complexos, especialmente quando o ente municipal está inserido numa Região Metropolitana criada por lei complementar, hipótese em que se tem também a competência do Estado acerca desta matéria (art. 25, § 3º, da
CF/88).
7) Em princípio, os serviços de saneamento básico são de
interesse local e, portanto, de competência municipal;
todavia, onde for instituída formalmente Região Metropolitana o interesse passa a ser coletivo, devendo a gestão ser compartilhada entre o Estado e os municípios,
sem que prevaleça a vontade de um sobre o outro.
8) A matéria tratada no estudo de viabilidade técnica
proposto pelo município agravante possui relevância
que ultrapassa o interesse exclusivamente local, visto
que o ente municipal integra a Região Metropolitana da

Grande Vitória, de modo que não teria razão para direta e isoladamente fomentar um estudo para alicerçar um
serviço que não poderia prestar ou conceder.
9) Tendo o Estado exercido a prerrogativa constitucional
de constituição da Região Metropolitana, por meio de
lei complementar, não há como concluir de modo diverso do exposto pelo Tribunal de Contas Estadual, haja vista que o município de Vitória-ES não teria aptidão por si
só para prestar o serviço de saneamento básico, de maneira que seria um desperdício de tempo dos servidores
públicos e, consequentemente, de recursos públicos, a
perpetuação do estudo técnico contestado, não podendo ser invocada a autonomia municipal, que, nesse caso,
cede ao interesse comum dos entes municipais envolvidos e do Estado.
10) Em que pese a ADI nº 1.842 esteja pendente de análise dos embargos de declaração, nada obsta que os fundamentos nele expostos sejam utilizados como reforço de argumentação no presente caso, pois revelam o
posicionamento que o Supremo Tribunal Federal possui
acerca da matéria, o que dificilmente será alterado, considerando que os aclaratórios não ostentam o condão de
rediscutir o mérito.
11) O eventual provimento do presente recurso representaria num sério risco de irreversibilidade da tutela antecipada antecedente, pois a possibilidade de perpetuação do estudo técnico em questão, ao contrário do alegado pelo agravante, resultaria na utilização de recursos
públicos em ato administrativo que provavelmente não
terá utilidade direta e isolada para o ente municipal, o
que justifica a sua suspensão cautelar pela Corte de Contas, a fim de evitar o risco de prejuízo de difícil reparação ao erário.
www.tce.es.gov.br

12) Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.
Diante de todo o exposto, acompanho o posicionamento adotado pelo relator do Processo, para considerar que
a competência legislativa para tratar sobre assuntos relacionados à saneamento básico em municípios que estejam inseridos em regiões metropolitanas é estadual.
Ante todo o exposto, divirjo do entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em
1 – Acolher preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pelo do Sr. José Vicente de Sá Pimentel, Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV;
2 – Considerar Procedente a presente Representação,
deixando de aplicar sanção pecuniária, ante a não comprovação de prejuízo para a Administração Pública, em
razão da dúvida antes existente quanto à titularidade;
3 – Determinar ao Sr. José Vicente de Sá Pimentel – Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Vitória – CGP-VIT, e ao Sr. Luciano Santos Rezende – Prefeito do Município de Vitória, sob pena de aplicação de multa pecuniária, em caso de descumprimento, o seguinte:
3.1 – Abstenham-se de fazer a abertura de procedimento licitatório cujo objeto seja a concessão dos serviços
de abastecimento de água e saneamento básico, por se
tratar de serviço público de interesse comum da Região
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Metropolitana da Grande Vitória;
3.2 – Submeta os estudos provenientes do Chamamento Público 1/2017 do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Vitória – CGP-VIT à apreciação e aprovação do COMDEVIT, na forma do artigo 7º, inciso VI, da
Lei Complementar Estadual nº 318/2005.
4 – Dar ciência ao Parquet de Contas quanto à possibilidade de exercer a competência prevista no artigo 38,
inciso X, da Resolução TC nº 261/2013, no que se refere à inconstitucionalidade dos textos das Leis Estaduais
nº 6.871/2001 e 9.096/2008 e das LCEs 318/2005-ES e
325/2005-ES;
5 – Dar ciência aos interessados dos termos desta decisão,
6 – Após os trâmites regimentais, arquive-se os presentes autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
ACÓRDÃO TC-1514/2018 – PLENÁRIO
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 ACOLHER preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Sr. José Vicente de Sá Pimentel, Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória –
CDV, conforme razões expendidas no item 3 desta decisão;
1.2 CONSIDERAR PROCEDENTE a presente Representa-

ção, deixando de aplicar sanção pecuniária, ante a não
comprovação de prejuízo para a Administração Pública,
em razão da dúvida antes existente quanto à titularidade;
1.3 DETERMINAR ao Sr. José Vicente de Sá Pimentel Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Vitória – CGP-VIT, e ao Sr. Luciano Santos Rezende – Prefeito do Município de Vitória, sob pena de
aplicação de multa pecuniária, em caso de descumprimento, o seguinte:
1.3.1 Abstenham-se de fazer a abertura de procedimento licitatório cujo objeto seja a concessão dos serviços
de abastecimento de água e saneamento básico, por se
tratar de serviço público de interesse comum da Região
Metropolitana da Grande Vitória;
1.3.2 Submeta os estudos provenientes do Chamamento Público 1/2017 do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Vitória – CGP-VIT à apreciação e aprovação do COMDEVIT, na forma do artigo 7º, inciso VI, da
Lei Complementar Estadual nº 318/2005.
1.4 DAR CIÊNCIA ao Parquet de Contas quanto à possibilidade de exercer a competência prevista no artigo 38,
inciso X, da Resolução TC nº 261/2013, no que se refere à inconstitucionalidade dos textos das Leis Estaduais
nº 6.871/2001 e 9.096/2008 e das LCEs 318/2005-ES e
325/2005-ES, conforme indicado no item 3 da Instrução
Técnica Conclusiva nº 3353/2017-1;
1.5 DAR ciência aos interessados dos termos desta decisão, ARQUIVANDO-SE os presentes autos, após a ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado
2. Unânime. Sem divergência, nos termos do voto do então relator, conselheiro substituto Marco Antonio da Silwww.tce.es.gov.br

va. Absteve-se de votar a conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas, condutora do processo nos termos do artigo 86, § 4º, do Regimento Interno.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator, nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo),
e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO Márcia Jaccoud Freitas
Relatora nos termos do art. 86, §4º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Instrução Técnica Inicial n.º 01422/2017-5, foi proferida a Decisão Monocrática n.º 01934/2017-1, por meio
da qual a senhora Nelci do Belém Gazzoni foi citada para
justificar os seguintes indícios de irregularidade:

ACÓRDÃO TC-1515/2018 – PLENÁRIO

3.2.1.1. Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários;

Processo: 05055/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEDU - Secretaria Municipal de Educação de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: IZOLINA MARCIA LAMAS SILVA, NELCI DO
BELEM GAZZONI
Procuradores: CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB:
9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES),
LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES),
MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRA – EXERCÍCIO DE 2016 –
CONTAS REGULARES DE IZOLINA MÁRCIA LAMAS SILVA
E REGULARES COM RESSALVAS DE NELCI BELÉM GAZZONI – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRA, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade das senhoras NELCI DO BELÉM GAZZONI e IZOLINA MÁRCIA LAMAS SILVA.
Com base no Relatório Técnico n.º 00913/2017-8 e na

3.2.2.1. Divergência apurada entre os registros contábeis de bens móveis, inventário físico (INVMOV) e no
Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens móveis
(TERMOV);
3.2.2.2. Divergência apurada entre os registros contábeis de bens imóveis e o inventário físico;
3.3.1. Encaminhamento do Parecer Conclusivo do
Controle Interno, em desacordo com IN 34/2015.
Devidamente citada, a responsável apresentou suas razões de justificativas (Defesa n.º 00747/2018-1), bem como documentação de apoio (Peças Complementares n.º
09820/2018-1 a 09827/2018-1).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 03094/2018-1, opinou pela manutenção da irregularidade referente à divergência
apurada entre os registros contábeis de bens imóveis e o
inventário físico (item 3.2.2.2 do Relatório Técnico). No
entanto, considerando a sua natureza moderada, opinou
pelo julgamento pela ressalva das contas, com expedição
de determinação ao atual gestor, para que adote medidas administrativas necessárias à realização do inventário físico de bens imóveis e promova os ajustes contábeis
necessários nas futuras prestações de contas, em atendimento aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64, bem como à
www.tce.es.gov.br

Instrução Normativa TCEES nº 43/2016 ou outra que vier
a substitui-la.
Quanto às demais irregularidades, opinou pelo seu afastamento, sugerindo, ainda, a expedição de recomendação ao atual gestor, para que, nas futuras prestações de
contas, adote as medidas necessárias à apresentação
do “Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno”,
conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
Ao final, culmina com a sugestão pela regularidade das
contas da Sra. Izolina Márcia Lamas Silva e regularidade
com ressalvas das contas da Sra. Nelci do Belém Gazzoni.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
04718/2018-1, de lavra do Procurador Luciano Vieira, divergiu do corpo técnico e, por entender que a irregularidade mantida configura infração grave, concluiu pela irregularidade das contas Sra. Nelci do Belém Gazzoni e
pela regularidade das contas da Sra. Izolina Márcia Lamas Silva, sem prejuízo da expedição da determinação e
da recomendação sugeridas pelo corpo técnico.
Na 37ª Sessão de Ordinária do Plenário, o Dr. Felipe Osório dos Santos, procurador da Sra. Nelci Belem Gazzoni,
realizou defesa oral, ratificando os fundamentos já expostos, bem como as conclusões técnicas, sem juntada
de novos documentos.
É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual, com expedição da determinação
e da recomendação propostas. Adoto como razões de
decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03094/2018-1, abaixo
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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transcritos:

Banco

“2.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários (item 3.2.1.1 do RTC)

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
021
021
021
021
021
021
021
021
021
104
104
104
TOTAL

Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64
O Relatório Técnico Contábil (RTC) apurou indício de irregularidade, o qual foi necessário citar o responsável para
apresentar justificativa, como segue:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 12) Termo de Verificação das Disponibilidades
Em R$ 1,00

Agência
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
1301-3
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0882
0882
0882

Conta
11828-1_
12152-5_
16034-2_
3113-5_
40135-8_
40719-4_
41339-9_
41402-6_
43895-2_
43938-X_
44420-0_
44536-3_
44984-9_
45009-X_
45937-2_
46610-7_
5456-9_
17481979_
25338450_
25339763_
25339763_
25339797_
25339813_
25339995_
26739060_
6026942_
49-9_
49-9_
62-6_

Tipo da Conta 1 Fonte de Recurso Saldo
Contábil Saldo Bancário
(a)
2
1-107-0010
6.189,35
6.189,35
2
1-107-0011
28.653,40
28.653,40
2
1-103-0000
6.597.818,10
6.597.818,10
2
1-199-0000
10,93
10,93
2
1-108-0025
782.282,19
782.282,19
2
1-108-0000
71.483,85
71.483,85
2
1-108-0022
3.218,37
3.218,37
2
1-108-0025
24.677,95
24.677,95
2
1-108-0023
1.065.568,47
1.065.568,47
2
1-108-0023
321.195,56
321.195,56
2
1-107-0000
235.244,77
235.244,77
2
1-107-0000
92.580,25
92.580,25
2
1-101-0000
2.831,44
2.831,44
2
1-107-0011
533.963,12
533.963,12
2
1-108-0000
140.117,77
140.117,77
2
1-108-0023
2.598,87
2.598,87
2
1-107-0011
10.576,70
10.576,70
2
1-108-0021
791.152,21
791.152,21
2
1-101-0000
13.591,33
13.591,33
1
1-101-0000
20.524,46
2
1-101-0000
6.329.946,65
6.329.946,65
2
1-103-0000
988.258,02
988.258,02
2
1-199-0000
95.059,30
95.059,30
2
1-107-0013
253.526,19
253.526,19
2
1-102-0000
2.323,06
2.323,06
2
1-108-0000
39.277,28
39.277,28
1
1-101-0000
50,00
50,00
2
1-000-0000
8.743,97
8.743,97
2
1-101-0000
27.132,97
27.132,97
18.488.596,53
18.468.072,07

Saldo
Bancário
(b)
6.189,35
28.653,40
6.597.818,10
10,93
782.282,19
71.483,85
3.218,37
24.677,95
1.065.568,47
321.195,56
235.244,77
92.580,25
2.831,44
533.963,12
140.117,77
2.598,87
10.576,70
791.152,21
13.591,33
6.329.946,65
988.258,02
95.059,30
253.526,19
2.323,06
39.277,28
50,00
8.743,97
27.132,97
18.468.072,07

Conciliado D i f e r e n ç a
(b-a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.524,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.524,46

Fonte: Processo TC 05055/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação
Tabela 13 Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil) Em R$ 1,00
Contas Contábeis
Caixa e Equivalentes de Caixa

Balanço Patrimonial
(a)
18.488.596,53

TVDISP
(b)
18.468.072,07

Diferença
(a-b)
-20.524,46

Fonte: Processo TC 05055/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as demonstrações
contábeis não reﬂetem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários, visto que o extrato bancário da
Conta Movimento n.º 25339763 está com o saldo divergente do registrado na contabilidade, conforme demonstrado
www.tce.es.gov.br
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na Tabela 12.
[]
Conforme demonstrado na Tabela 12, verificou-se que o
extrato bancário da Conta Movimento n.º 25339763 está
com o saldo divergente do registrado na contabilidade.
Deste modo, os saldos entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis ficaram divergentes, visto que na conta caixa e equivalente de caixa
(código 111000000000) consta o saldo contábil de R$
18.488.596,53, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o valor de R$ 18.468.072,07,
ou seja, uma diferença de R$ 20.524,46. Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente as suas justificativas.
Cabe ressaltar que, caso fique comprovado o saldo de
disponibilidade contábil maior que nos extratos bancários, esses valores são passíveis de devolução.
Argumentou responsável:
Depreende-se do Relatório Técnico nº 00913/2017-8,
que a Área Técnica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, ao analisar as contas da Justificante na
condição de gestora da Secretaria Municipal de Educação de Serra no exercício de 2016, identificou indício de
irregularidade no que diz respeito à existência de disparidades entre os valores indicados nos demonstrativos
contábeis e aqueles constantes dos extratos bancários.
Isso porque, segundo se depreende do Relatório, os saldos entre os registros constantes dos extratos bancários
e contábeis entregues são divergentes, visto que na conta caixa e equivalente de caixa (código 111000000000)
consta o saldo contábil de R$ 18.488.596,53, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o

valor de R$ 18.468.072,07, ou seja, uma diferença de R$
20.524,46.
Nesse sentido, a conclusão do Relatório foi no sentido
de notificar a então Secretária de Educação para apresentar as suas justificativas em relação à suposta irregularidade apontada.
No que diz respeito a tal irregularidade, A Secretaria da
Fazenda, por meio dos documentos emitidos pela Diretora do respectivo Departamento Financeiro, conforme
documentos em anexo, evidenciou que foram realizados
os ajustes necessários, regularizando o pagamento contábil, conforme verifica-se no Relatório Razão Analítico,
emitido pelo sistema SmarApd, conforme evidenciado
nas cópias anexas do Relatório citado, Guia da Previdência Social, extratos bancários. Ordem de Pagamento, Notas de Empenho e Liquidação.
Observa-se, portanto, que se trata de mero erro formal já corrigido e que não traz qualquer prejuízo para a
transparência e legalidades das contas aqui apreciadas,
motivo pelo qual deve ser afasta a imposição de qualquer penalidade em razão de tal singelo acontecimento.
Conforme documentação do responsável, ocorreu lançamento indevido em dezembro/2016 no valor de
R$20.524,45, O pagamento foi realizado na data de
18/03/2016, conforme registrado o valor do débito na
conta bancária 25339763, que trata da Guia Previdência Social (GPS) da Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, datado em 18/03/2016 no valor de
R$20.524,45, entretanto, o lançamento contábil havia sido realizado incorretamente.
O ajuste do lançamento contábil para regularização do
valor R$20.524,45 referente ao INSS de terceiros foi rewww.tce.es.gov.br

alizado em 02/04/2018, conforme Nota de Empenho
500077-000 e Nota de Liquidação 500597 na data de
02/04/2018, inserido nos autos através da peça complementar 9821/2018 etcees. O lançamento de correção de
IRRF/PJ para INSS foi apresentado e demonstra que a Secretaria da Fazenda, por meio dos documentos emitidos
pela Diretora do respectivo Departamento Financeiro,
evidenciou os ajustes contábeis regularizando a situação
encontrada.
Diante das argumentações apresentadas, opina-se pelo
afastamento desta irregularidade.
2.2 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis, inventário físico (INVMOV) e no Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens móveis
(TERMOV)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
De acordo com a descrição do fato no Relatório Técnico
Contábil (RTC):
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis
1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
791.360,16
Bens Móveis
10.761.913,87
Bens Imóveis
28.987.641,27
Bens Intangíveis 0,00

Inventário
(b)
791.360,16
10.762.107,64
0,00
0,00

Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Em R$

Diferença
(a-b)
0,00
-193,77
28.987.641,27
0,00
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Fonte: Processo TC 05055/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela
citação do gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis.
[]
Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens
móveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência significativa em relação ao valor
apurado no inventário de bens móveis (INVMOV).
Além disso, verifica-se que o saldo apurado no Termo
circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens móveis (TERMOV), apresentou o valor de R$ 9.750.177,69, ou seja,
divergente dos saldos apresentados no balanço patrimonial (R$ 10.761.913,87) e o inventário de bens móveis
(R$ 10.762.107,64).
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Alegou o responsável em sua justificativa:
Em relação ao questionamento em tela, argumenta a
Área Técnica que, conforme apurado na documentação de Prestação de Contas, também houveram erros na
apuração dos valores apresentados, uma vez que o sal-

do patrimonial dos bens móveis, conforme apresentado
no Balanço Patrimonial, apresenta divergência significativa em relação ao valor apurado no inventário de bens
móveis (INVMOV).

no inventário o valor de R$64,81 e a conta de Mobiliário
em Geral foi registrado no inventário o valor a maior de
R$258,88, portanto, as diferenças entre os dois valores
levaram a divergência de R$193,77 no inventário.

Quanto a isso, de acordo com a informação apresentada
pela Comissão Central de Gestão Patrimonial, o valor informado no Termo Circunstanciado (TERMOV), não deve
ser considerado, haja vista que, os dados nele contidos
foram extraídos, por equivoco, do documento à época,
desatualizado, intitulado RESMOV- Tabela 10.

Levando-se em conta os argumentos apresentados, sugere-se a afastar esta irregularidade no exercício de
2016.

A Comissão ressaltou que, quando comparados, os valores correspondentes ao inventário de Bens Móveis
com o Balanço Patrimonial, ainda há a diferença de R$
193,77, em decorrência de falhas na integração do sistema de materiais.

Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.

2.3 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens imóveis e o inventário físico (INVIMO) (item
3.2.2.2 do RTC)

O Relatório Técnico Contábil apontou indício de irregularidade, a seguir descrito:

A mesma informa ainda que, a Secretaria Municipal da
Fazenda, por meio da Ordem de Serviço n° 119.236/2018,
Já acionou a empresa responsável pelo sistema SMAR,
visando a adoção das medidas legais cabíveis, com o intuito de sanar o problema apresentado, com a urgência
que o caso requer.

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

Alega o responsável, que a divergência se deve ao fato
de falhas na integração do sistema de materiais, quando ocorreu a transferência de patrimônio entre as unidades gestoras, ou seja, bens da secretaria de educação
para outras unidades gestoras, conforme informação em
anexo, através da peça complementar 9820/2018, como
demonstra a seguir:

Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis
1,00

(FIGURA)

Fonte: Processo TC 05055/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016

O responsável explicou o fato que causou a divergência
no valor de R$193,77, sendo que a conta de Equipamentos de processamento de dados foi registrada a menor
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:

Descrição

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

Balanço Patrimonial
(a)
791.360,16
10.761.913,87
28.987.641,27
0,00

Em R$

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

791.360,16
10.762.107,64
0,00
0,00

0,00
-193,77
28.987.641,27
0,00

Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi deSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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vidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela
citação do gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis.
[]
Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens
imóveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência significativa em relação ao valor
apurado no inventário de bens imóveis (INVIMO).
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Alega o responsável:
Mais uma vez, trata-se de suposta irregularidade ventilada pelo Relatório Técnico que cuida de inconformidade
formal nos apontamentos numéricos apresentados na
prestação de contas, tendo em vista que o saldo patrimonial dos bens imóveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial, apresenta divergência significativa em
relação ao valor apurado no inventário de bens imóveis
(INVIMO).
Nesse pormenor, em relação às divergências apuradas
entre o Balanço Patrimonial e o Inventário Físico, a Comissão Central de Gestão Patrimonial, responsável pelo levantamento, informou que a equipe da SEDU/SERRA, tem envidado todos os esforços necessários, visando
o cumprimento dos prazos estabelecidos, em especial, a
elaboração e conclusão do inventário de Bens imóveis,

em andamento, cujo prazo, de conhecimento desse conceituado Tribunal, encerrar-se-á em 31 de dezembro do
corrente exercício, quando, de acordo com a comissão,
todos os ajustes serão realizados. Tudo conforme documentação que ora se junta aos autos.
Assim, como ainda não se esvaiu o prazo final determinado por esta própria Corte para que se tenha o levantamento total, é necessário que se desconsiderem as discrepâncias existentes que somente serão totalmente dirimidas com o término do trabalho que está sendo devidamente conduzido.
Argumenta o responsável, que a secretaria ainda não havia concluído as informações sobre os bens imóveis e
que estaria dentro do prazo final determinado pelo TCEES. Ressalta-se nesta análise, que não foi encaminhada
informação ou documentação parcial do inventário, nem
tão pouco em sua totalidade dos trabalhos que estão
sendo realizados.
Quanto a argumentação sobre o prazo, cumpre ressaltar que de fato, conforme a IN 36, de 23 de fevereiro de
2016, os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e
aos municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548,
de 24 de setembro de 2015, passarão a viger de acordo com o Anexo Único da referida Instrução Normativa.
Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único,
o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis
e em almoxarifado é até 31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir
de 01.01.2019 no âmbito municipal.
www.tce.es.gov.br

Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios realizarem inventários anuais, mesmo que informando para os imóveis, os valores
históricos constantes da contabilidade, visto que os artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964, já determinavam tal procedimento. As novas formas de mensuração desses ativos, trazidas pelas atuais normas de contabilidade aplicadas ao setor público, é que carecem de
tempo para serem implantadas nas unidades gestoras,
uma vez que dependem da aquisição e instalação de sistema informatizado para tal fim. No caso concreto, esta UNIDADE GESTORA apresentou uma situação de descontrole dos seus ativos imóveis, pois, para um registro,
em seus demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial)
de bens imóveis totalizando R$ 28.987.641,27, supostamente, não realizou/apresentou em 31/12/2016, levantamento físico que identificasse tais imóveis pormenorizadamente, como exige a Lei Federal nº 4.320/1964, independentemente de já ter ou não realizado a reavaliação de ativos exigida pelas atuais normas.
Diante do exposto, levando-se em conta as argumentações apresentadas, as quais foram verificadas nesta análise, fica mantida a irregularidade para o exercício de
2016 e sugere-se determinar ao atual gestor adote medidas administrativas necessárias a realização do inventário físico de bens imóveis e promova os ajustes contábeis necessários nas futuras prestações de contas, em
atendimento aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64, bem
como à Instrução Normativa TCEES nº 43/2016 ou outra
que vier a substitui-la
2.4 Encaminhamento do Parecer Conclusivo do Controle Interno, em desacordo com IN 34/2015 (item 3.3.1
do RTC)
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Base Legal: art.3º, 4º c/c 5º da Resolução 261/2013, artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e Anexo II da IN
34/2015.
De acordo com o Relatório Técnico Contábil:
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno emitido pela unidade gestora (cidadesweb arquivo RELUCI.pdf), observou-se que o relatório conteve
casos que não foram analisados. Dos casos avaliados, o
controle interno concluiu:
Pelo exposto, informamos a regularidade dos itens 5.1.1;
5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4, do relatório. No que tange ao
item 5.1, por não haver segurança na informação, não foi
possível, avaliar os resultados, quanto à eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e contábil da Secretaria de Educação. Nesse
contexto, esta Controladoria Geral, se abstêm de emitir
opinião, visto que qualquer julgamento poderia incorrer
em erro. (g.n.)
A Instrução Técnica 34/2015 estabelece, devido ao universo a que se referem os pontos de controle, poderá ser
realizada amostragem a cada caso.
Considerando que o parecer não concluiu acerca das demonstrações financeiras, foi aplicada análise simplificada de nível 2 que incluiu, além dos pontos de controle
das demonstrações contábeis previstos na análise simplificada de nível 1, a análise das disponibilidades em
confronto com extratos bancários e do patrimônio em
confronto com os inventários, conforme escopos mínimos previstos na Resolução TC 297/2016.
[]
Dessa forma, levando em consideração que a metodologia utilizada não avaliou diversos pontos de controle,

nem tampouco, informou o motivo pelo qual não foi realizado, sugere-se citar o responsável para esclarecer o
fato apresentado. Recomenda-se o encaminhamento de
cópia do Relatório Técnico ao setor de controle interno.
Argumenta o responsável:
Por fim, suscita o Relatório Técnico a ocorrência de irregularidade em relação ao encaminhamento do parecer
conclusivo do controle, levando em consideração que
a metodologia utilizada não avaliou diversos pontos de
controle, nem tampouco, informou o motivo pelo qual
não foi realizado.
Pois bem. Logo de início, cumpre registrar que não possui razão a indicação de responsabilidade da Secretária
Municipal de em razão da suposta irregularidade suscitada, haja vista que a atividade entendida pela área técnica do Tribunal de Contas como ausente é atribuída pela legislação do próprio Tribunal de Contas a outro órgão
da Administração, isto é, precisamente, ao órgão de Controle Interno da Administração.
Ora, embora o Município de Serra se organize sobre o
modelo de gestão desconcentrada, é necessário observar que a repartição legal de competências não permeou
atividades específicas, comuns à totalidade dos órgãos
estaduais e/ou incompatível com a natureza de algum
deles. Nesses casos, a legislação alocou as atribuições
de forma concentrada sob a competência de órgãos com
expertise e estrutura adequadas para realizá-las.
É o caso do Controle Interno, atividade que ficou, em todos os setores da Administração Municipal, a cargo da
Controladoria Geral do Município, em especial nos processos de prestação de contas, que devem ser orientados e, ao final, avaliados pelo titular daquela pasta.
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, resta inconteste que a atividade de análise da prestação de contas apresentada pelo ordenador
compete privativamente ao titular da pasta responsável pelo controle interno. Mister que deve, ademais, ser
exercido com total independência, de forma que não cabe ao gestor de pasta diversa opinar ou inﬂuenciar no
conteúdo da análise de competência do responsável pelo controle interno.
De fato, ainda que a gestora tivesse acesso ao parecer
elaborado pelo titular da Controladoria, não lhe caberia
a análise crítica do conteúdo de tal manifestação e nem
mesmo lhe competia qualquer conduta que não a aceitação, dado que a Lei não lhe faculta interferência neste campo.
Ao gestor, obviamente, só toca a obrigação de disponibilizar, tempestivamente, todos os dados necessários à
elaboração de parecer pelo responsável pelo Controle
Interno.
Quanto a isso, a equipe da SEDU/SERRA, responsável pela organização documental dos arquivos da Prestação de
Contas Anual (PCA), informou que encaminhou ao Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da
Fazenda (SEFA/DC), setor responsável à época, pela centralização das PCAs do Município, nos prazos, todos os
documentos de responsabilidade da SEDU/SERRA, relativos à PCA/2016.
Conforme informado pela equipe citada, e demonstrado pelos documentos em anexo, foram cumpridos todos os prazos estabelecidos no Decreto Municipal n°
8.257/2016, bem como os novos prazos reestabelecidos
nas reuniões dos dias 21.02.17 e 24.03.17, coordenadas
pela SEFA/DC, com a parceria da CGM e a participação
das UGs envolvidas.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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A SEFA/DC, por sua vez, deveria encaminhar à Controladoria Geral do Município (CGM), no prazo, os documentos recebidos, bem como, os de sua competência, visando subsidiar a elaboração e, enfim, a emissão do documento Intitulado Relatório e Parecer Conclusivo (RELUCI), relativo à Educação.
No entanto, consta às fis. 10 do citado documento (RELUCi/2016), expedido pela CGM (vide cópia anexa), que
houve o envio pela SEFA/DC à CGM, por e-mail, em
24/03/17 às 20h30min, dos documentos necessários à
análise, porém, constando diversas inconsistências, Inclusive a falta de documentos, o que, segundo consta no
citado relatório, prejudicou a formulação de opinião sobre as contas da SEDU/SERRA.
Ainda, de acordo com o relatório (ﬂs. 11), as inconsistências encontradas nos documentos analisados, apresentadas formalmente à SEF/VDC, por meio da Cl. CGM
n° 071/2017, de 27/03/17, resultaram no OF.SEFAJDC
n° 047/2017, informando que, em decorrência do tempo exíguo, adotariam ações específicas, no decorrer de
2017, visando sanar os problemas apontados pela CGM.
Finalmente, ressaltamos que a UG 211 - SEDU, mesmo
sendo desconcentrada, tem a sua PCA anual, elaborada
e transmitida pela equipe do Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda (SEF/VDC), assim como, as PCAs das demais Unidades Gestoras.
Nesse contexto, se esclarece que parte dos arquivos que
compõem a PCA, de responsabilidade da SEDU, foram
devidamente encaminhados, nos prazos estipulados,
conforme cópias anexas do OF.SEDU N° 0100/2017, OF.
SEDU N° 0158/2017, OF. SEDU Nº 0166/2017 e OF. SEDU
N” 0251/2017.

Ante ao exposto, forçosa a conclusão de que o que competia e o que era possível à Secretária Municipal de Educação foi por ela realizado e aprovado pela área técnica deste Tribunal de Contas. Entretanto, não lhe era dado obrigar a Secretaria relacionada ao controle interno
a cumprir com suas obrigações relativas aos deveres impostos ao seu titular, nem a Secretaria de Fazenda a entregar no prazo os dados que lhe foram confiados.
Como se vê, Excelência, por tudo, a atribuição legal de
realizar o parecer do controle interno de forma conclusiva e com o conteúdo mínimo previsto na legislação não
era da Justificante, mas sim do titular da Controladoria
Geral, com base em dados que deveriam lhe ter sido repassados pela Secretaria de Fazenda.
Deste modo, não deve ser atribuída à Justificante qualquer responsabilidade por eventual ausência de conclusão do parecer do controle interno relativo ao exercício de 2016, muito menos com repercussão sobre suas
contas relativas ao mesmo período. Em último caso, não
sendo sanada a irregularidade apontada, deve a responsabilidade por sua ocorrência ser atribuída a quem legalmente tinha o dever de realizá-la.
O Relatório Técnico Contábil (RTC) observou que diversos pontos de controle não haviam sido analisados pela
unidade de controle interno, sugerindo, então, esclarecimentos sobre o fato.
Em sua defesa, o responsável alegou que embora tivesse acesso ao parecer elaborado pelo titular da Controladoria Municipal, não teria base para realizar análise crítica do conteúdo, informa que a lei não lhe faculta interferência neste campo e não lhe era dado obrigar a Secretaria relacionada a controle interno a cumprir com suas obrigações relativas aos deveres impostos ao titular.
www.tce.es.gov.br

Também, argumenta que a atribuição legal de realizar o
parecer do controle interno de forma conclusiva e com o
conteúdo mínimo previsto na legislação não era da Justificante, mas sim do titular da Controladoria Geral, com
base em dados que deveriam lhe ter sido repassados pela Secretaria de Fazenda.
Assiste razão a defendente, pois se fez constar o Parecer
do controle Interno (RELUCI) nos documentos da Prestação de Contas Anual/2016 encaminhados ao TCEES, entretanto, não lhe é permitido interceder legalmente na
conclusão final elaborada pela Controladoria Municipal,
sendo assim, não poderia o gestor ser responsabilizado
pela tarefa avaliativa da controladoria, que, em última
instância, é de inteira responsabilidade do controlador.
Constatou-se que na PCA relativa à análise das contas
de gestão do chefe do poder executivo, (Processo TC
05186/2017), que ficou mantida irregularidade semelhante, porém, passível de ressalva, uma vez que houve
adoção de medidas, determinando-se ao Poder Executivo que adotasse medidas administrativas necessárias e
suficientes para viabilizar a emissão do parecer do controle interno sobre sua prestação de contas, nos termos
da Res. 227/2011 e IN 43/2017.
Dessa forma sugere-se ressalvar a irregularidade em relação ao gestor desta Unidade, visto ser uma UG municipal subordinada à UCCI do município, cuja responsabilidade é do chefe do poder executivo municipal e recomendar, em nome de seu atual gestor, que nas futuras prestações de contas, adote as medidas necessárias à
apresentação do “Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno”, conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei
Complementar 621/2012.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
das Sras. IZOLINA MÁRCIA LAMAS SILVA e NELCI DO BELEM GAZZONI.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:

GESTORA, em nome de seu atual gestor, que nas futuras prestações de contas, adote as medidas necessárias à
apresentação do “Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno”, conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei
Complementar 621/2012”.

1.4 RECOMENDAR ao atual gestor que, nas futuras prestações de contas, adote as medidas necessárias à apresentação do “Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno”, conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei
Complementar 621/2012;

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

1.5 Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

2.3 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens imóveis e o inventário físico (INVIMO) (item
3.2.2.2 do RTC)

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Conselheira Substituta

4. Especificação do quórum:

Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.

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

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

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR, na forma do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012, a prestação de Contas da Sras. IZOLINA MÁRCIA LAMAS SILVA e REGULAR c/ RESSALVAS a prestação
de Contas doa Sra. NELCI DO BELEM GAZZONI, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
Sugere-se ainda determinar ao atual gestor que adote medidas administrativas necessárias à realização do
inventário físico de bens imóveis e promova os ajustes
contábeis necessários nas futuras prestações de contas, em atendimento aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64,
bem como à Instrução Normativa TCEES nº 43/2016 ou
outra que vier a substitui-la; e
Considerando o exposto no item 2.4 desta Instrução Técnica Conclusiva (ITC) e com fundamento no artigo 1º,
XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES recomendar à esta UNIDADE

1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRA, referente ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade da senhora NELCI DO BELÉM GAZZONI, dando-lhe quitação;
1.2 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da
senhora IZOLINA MÁRCIA LAMAS SILVA, dando-lhe quitação
1.3 DETERMINAR ao atual gestor que adote medidas administrativas necessárias à realização do inventário físico
de bens imóveis e promova os ajustes contábeis necessários nas futuras prestações de contas, em atendimento aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64, bem como à Instrução Normativa TCEES nº 43/2016 ou outra que vier a
substitui-la;
www.tce.es.gov.br

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1516/2018 – PLENÁRIO
Processo: 09344/2017-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: Gestor da UG (Secretaria de Estado da
Justiça, WALACE TARCÍSIO PONTES)
Responsável: IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA
CATARINA, WALACE TARCISIO PONTES
REPRESENTAÇÃO – INSTAURADA TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL – PROCESSO AUTUADO EM APARTADO – ARQUIVAMENTO.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO, autuada a partir dos
protocolos TC n. 14.393/2017, n. 11.318/2016 e n.
11.448/2016, encaminhados pelo Secretário de Estado
da Justiça, informando sobre possíveis irregularidades
no Termo de Parceria n. 1/2011, firmado com o INSTITUTO BRASILEIRO DE SANTA CATARINA – IBRASC, para a
prestação de serviços de saúde nas unidades prisionais
estaduais.
Após a sua regular instrução, esta Corte de Contas, nos
termos da Decisão n.º 01761/2018-1, determinou a

instauração de Tomada de Contas Especial para apurar
eventuais prejuízos ocorridos no âmbito do Termo de
Parceria n.º 1/2011.
Conforme Certidão n.º 04690/2018-1, de lavra da Secretaria Geral das Sessões, os documentos encaminhados
pelo Sr. Walace Tarcísio Pontes, Secretário de Estado da
Justiça, atinentes à tomada de contas especial determinada, foram autuados em processo apartado (Processo
TC 7823/2018), já em regular trâmite neste Tribunal.
Submetido ao Ministério Público de Contas, o Parquet
manifestou-se, por meio do Parecer n.º 04846/2018-5,
de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, pelo arquivamento dos autos, considerando o exaurimento do objeto processual.
Corroboro com a posição ministerial e, considerando
que a tomada de contas especial já se encontra autuada e em regular trâmite nesta Corte, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pela conselheira em:
1.1 ARQUIVAR o processo, após o trânsito em julgado.

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

ACÓRDÃO TC-1517/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processo: 04524/2018-6

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especificação do quórum:

UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abaste-

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2017
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cimento, Aquicultura e Pesca

ção que submeto à apreciação.

Relator: Marco Antônio da Silva

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, IDERALDO LUIZ LIMA

Conselheira Substituta

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

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

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, dando-lhe quitação;

Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA – SEAG, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do senhor OCTACIANO
GOMES DE SOUZA NETO.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00258/2018-4 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03960/2018-6, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04856/2018-9, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de delibera-

1. ACÓRDÃO

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1518/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processo: 07913/2018-4

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada

4. Especificação do quórum:

Relator: Marco Antônio da Silva

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

Interessado:
CELLOS

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

UG: SECULT - Secretaria de Estado da Cultura
JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCON-

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – VALOR APURADO
ABAIXO DO PISO ESTABELECIDO NO ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 32/2014 – DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
– ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, por meio
da Portaria n.º 055-S/2018, em razão de supostas irreSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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gularidades na prestação de contas realizada Banda Musical Narceu de Paiva Filho, com a qual a SECULT firmou
o Convênio n.º 003/2007, que teve por objeto a cooperação técnico cultural ﬁnanceira entre os participes, no
sentido de viabilizar apoio para a realização da 8ª Festa
das Mães no Município de Ibiraçu, cujo prazo de vigência foi de 12/05/2007 e 31/05/2007, no valor total de R$
4.000,00 (quatro mil reais).
Submetido à análise técnica, a Secretaria de Controle
Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, por meio do Despacho n.º 52136/2018-3, suscitou que o valor integral de recursos mobilizados no convênio – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – equivalia, em
2007, a 2.285,77 VRTE, valor consideravelmente inferior
ao parâmetro estabelecido no artigo 9º da Instrução Técnica n.º 32/2014 como piso para a obrigatoriedade de
encaminhamento da tomada de contas ao Tribunal de
Contas.
Por conta disso, conclui que a autuação não deveria ter
sido procedida, razão pela qual sugeriu o arquivamento
do feito, nos termos do artigo 330, III, do RITCEES, observada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer
n.º 04907/2018-8, de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, corroborou com a conclusão técnica, sugerindo, ainda, a expedição de notificação ao atual gestor para que dê ciência à Corte acerca do resultado
do procedimento administrativo.
Analisados os autos, corroboro com a conclusão técnica,
observando que o artigo 9º da Instrução Normativa n.º
32/2014 estabelece a obrigação de que os jurisdicionados encaminhem à Corte as tomadas de contas que te-

nham como objeto a apuração de valores que ultrapassem 20.000 VRTE.

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

Por essa razão, entendo pelo arquivamento do feito, sem
prejuízo da expedição da notificação proposta pelo Ministério Público de Contas.

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

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.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora:
1.1 ARQUIVAR o feito nesta Corte, devendo o ressarcimento do valor apurado na Tomada de Contas Especial
ser perseguido pelo jurisdicionado;
1.2 NOTIFICAR o atual gestor para que dê ciência à Corte acerca do resultado do procedimento administrativo,
quando do seu término.

Processo: 05844/2017-5

2. Unânime.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2016

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

ACÓRDÃO TC-1519/2018 – PLENÁRIO

UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: GELSON LUIZ SUAVE, EDVAL ANTONIO
SANT ANA, SANDRO DE FREITAS, CLAUDIA GUERINO
MARCHIORI

Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF: 004.860.937-43)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
AFASTAR IRREGULARIDADE – REGULAR – QUITAÇÃO –
CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares
- SAAE, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Edval Antonio Sant’ana (Período:
14/12/2016 a 19/12/2016), Gelson Luiz Suave (Período:
20/07/2015 a 22/02/2016), Sandro de Freitas (Período:
19/01/2016 a 02/02/2016 e 22/02/2016 a 14/07/2016) e
da Sra. Cláudia Guerino Marchiori (Período: 25/07/2016
a 14/12/2016).
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
01112/2017-3 e na Instrução Técnica Inicial 01609/20175, determinou-se através da Decisão 02002/2017-9, a citação da Sra. Cláudia Guerino Marchiori, no sentido de
que apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade
constante do item 3.1.1.1 do referido Relatório Técnico.

cer 04276/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com o posicionamento da área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares - SAAE,
referente ao exercício de 2016, necessário é sua análise
para posterior julgamento, em razão da documentação
que lhe deu suporte.

ma a responsável que o mesmo passou a fazer parte do
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL – BANCOOB, permanecendo o mesmo número da conta corrente 101.535-4,
cujo saldo em 29/12/2016 foi o valor de R$5.054,08. O
documento encaminhado trata-se de “Relatório de Repasse”, entretanto, informa a responsável que em virtude da referida conta corrente ser utilizada tão somente
para arrecadação e não para movimentação de recursos,
este é o tipo de extrato gerado pelo BANCOOB, não existindo outro a ser encaminhado, tendo sido assinado pela
Diretora Operacional do Banco Sicoob, Sra. Michelli Sabaini C. Manzoli.
Diante das argumentações apresentadas, acolhe-se
as razões apresentadas pela responsável, sugerindo o
afastamento desta irregularidade.

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Srs. GELSON LUIZ SUAVE, EDVAL ANTÔNIO SANT’ANA, SANDRO DE FREITAS E CLÁUDIA GUERINO MARCHIORI.

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
02993/2018-9, verbis:
[...]

A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02993/2018-9, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço, em razão do afastamento
do respectivo indicativo de irregularidade.

Fundamentação legal: Lei Complementar 101/2000, artigo 50; Lei 4.320/64, artigos 85, 89 e 103; Resoluções
CFC 1.132/08 e 1.133/08.
[…]

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de Contas do Srs. GELSON LUIZ SUAVE, EDVAL ANTÔNIO SANT’ANA, SANDRO DE FREITAS E
CLÁUDIA GUERINO MARCHIORI, no exercício de 2016,
conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.161, do Regimento Interno do TCEES. – g.n.

O Ministério Público Especial de Contas, mediante Pare-

Em relação ao BANCO SICOOB LESTE CAPIXABA, infor-

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas

A responsável foi devidamente citada, conforme Termo
de Citação nº 02456/2017-6, tendo a mesma apresentado suas razões de justificativas.

2. DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE:
2.1. Não comprovação do saldo das disponibilidades ﬁnanceiras. (item 3.1.1.1 do RTC).

www.tce.es.gov.br
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acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.

pírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:

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

1.1 AFASTAR o indicativo de irregularidade constante do
item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 02993/2018-9
(item 3.1.1.1 do RT 01112/2017-3);

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.

1.2 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares - SAAE,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
dos Srs. Edval Antonio Sant’ana (Período: 14/12/2016 a
19/12/2016), Gelson Luiz Suave (Período: 20/07/2015
a 22/02/2016), Sandro de Freitas (Período: 19/01/2016
a 02/02/2016 e 22/02/2016 a 14/07/2016) e da Sra.
Cláudia Guerino Marchiori (Período: 25/07/2016 a
14/12/2016), dando-lhes a devida quitação;
1.3 ARQUIVAR os presentes autos após a ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.

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. Unânime.

2.

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

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Es-

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

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

Acórdão 00901/2018-3 - PLENÁRIO
Processos:
06630/2015-3

09136/2016-1,

Classiﬁcação:

Recurso de Reconsideração

UG:

10374/2016-6,

PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente:

FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MULTA AO PARECERISTA JURÍDICO – DA AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO
EM VIRTUDE DE ATUAL DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E
JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL DE CONTAS – DAS
QUESTÕES TÉCNICAS QUE LEVARAM O PARECERISTA A
EMISSÃO DO PARECER POR SINGULARIDADE DA CONSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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TRATAÇÃO - REFORMAR ACORDÃO – JULGAR PROCEDENTE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

sejaram qualquer mudança no entendimento exarado
na peça conclusiva, opinando pelo não provimento do
recurso, sendo acompanhado pelo Ministério Público de
Contas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MULTA AO PARECERISTA JURÍDICO NO EXERCÍCIO PRIVATIVO DE FUNÇÃO DE ADVOGADO EM VIRTUDE DE ÓRGÃO PRÓPRIO
PREVISTO EM LEI FEDERAL

1 – RELATÓRIO:

2 – FUNDAMENTAÇÃO

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Fernando Carlos, Procurador Geral do
Município de Cariacica, em face do item 2.2 do Acórdão
TC-875/2016 291/2017, proferido nos autos do Processo TC – 6630/2015, que condenou o recorrente a pena
de multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 87, IV da Lei Complementar nº 621/2012,
pela contratação direta por inexigibilidade de licitação
não comprovada.

2.1- DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

O Recorrente salienta ter sido apenado com aplicação
de multa de R$ 5.000,00, por supostamente ter incorrido com erro grosseiro relativo à elaboração do parecer
jurídico, ficando responsabilizado por ato decorrente do
exercício de sua função como parecerista, sem qualquer
indício de ter se beneficiado ou agido em conluio com
outros agentes.

Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs o presente recurso, objetivando afastar a irregularidade bem como a inaplicabilidade da penalidade apontada no Acórdão objurgado.
Observando os pressupostos recursais, averiguo que a
parte é capaz, possuindo legitimidade e interesse jurídico, sendo sua interposição tempestiva.

Encaminhado os autos à Instrução Técnica de Recurso
(ﬂ.26), esta assim se manifestou:

Nesse caminhar, passo à análise das irregularidades rechaçadas pelo Recorrente, constantes no Recurso de Reconsideração interposto.

CONCLUSÃO

2.2 - MÉRITO

Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto aos requisitos de admissibilidade, pelo CONHECIMENTO do presente recurso.

CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL – INEXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

Ante o exposto e superada a fase de admissibilidade, opina-se pela negativa de provimento do recurso. Ressalte-se que o recorrente demanda o direito de apresentar
sustentação oral

O Recorrente proferiu defesa oral consoante se verifica
às ﬂs. 59/62.

Consoante se verifica do Acórdão objurgado, o Recorrente foi apenado em multa em razão de emissão de Parecer favorável à contratação direta por inexigibilidade
de licitação referente a serviços de publicidade junto à
sociedade empresária Editores Capixabas Associados Ltda – ME (revista ES Brasil), entendendo o Plenário desta
Corte de Contas presente o nexo de causalidade entre a
emissão do parecer e a irregularidade tratada.

Instada a se manifestar a unidade técnica concluiu que
os argumentos trazidos em sede de defesa oral não en-

Passo a manifestar acerca dos argumentos trazidos em
sede recursal.

Em seguida, conforme termos regimentais, o Ministério
Público de Contas elaborou parecer de ﬂ. 34, da lavra
do Dr. Luciano Vieira, acolhendo a manifestação técnica.

www.tce.es.gov.br

Ademais, afirma que por se tratar de uma punição administrativa a advogado, a OAB, em seu artigo 70, estabelece que o Órgão competente para a apuração de tais atos
é o Tribunal de Ética e Disciplina.
Desse modo, pugna pelo acolhimento da justificativa exibida para a isenção da multa.
A Instrução Técnica de Recurso (ﬂs. 28/50) salienta que a
Constituição Federal faz expressa distinção entre os “advogados públicos” e os “advogados” que atuam em âmbito privado, possuindo o Tribunal de Contas, portanto,
legitimidade para aplicar sanções, assim se manifestando:
(...) a própria Constituição Federal de 1988 faz expressa distinção entre os “advogados públicos”, que são os
Procuradores da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e, por simetria, dos Municípios e entidades da administração indireta, previstos e regulamentados no
Capítulo IV, Seção II, art. 131 e art. 132, dos “advogados” que atuam no âmbito privado, conforme previsão
contida na Seção III, do mesmo Capítulo IV, da Constituição Federal de 1988, haja vista estarem, via de reSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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gra, submetidos a regramentos jurídicos diversos (público e privado).
Importante registrar que referidos dispositivos Constitucionais e infraconstitucionais não contemplam aqueles
que emitem pareceres técnico-jurídicos que não sejam
advogados ou procuradores federais, estaduais ou municipais devidamente investidos nos respectivos cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, e, ainda, aqueles profissionais que também
emitem pareceres técnicos no âmbito administrativo, a
exemplo dos engenheiros, contadores etc.
Neste contexto, observa-se que a denominação de “advogado público” está estritamente afeta aqueles profissionais integrantes dos cargos e empregos públicos de
carreira dos Entes Federados e órgãos públicos da administração indireta e fundacional, regularmente investidos por meio de concurso público de provas e títulos, a
teor do disposto no art. 131 e § 2º c/c art. 132, ambos da
Constituição Federal de 1988 e no art. 3, § 1º, da Lei Nacional nº 8.906/94.
Assim, o disposto no art. 5º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, não se aplica aqueles que prestam assessoria jurídica ao Poder Público cujas contratações/investidura não tenha sido feita na forma determinada no art. 37, inc. c/c art. 131, § 2º e art. 132, todos da
Constituição Federal de 1988.
Ademais, há que se registrar que dentre os atos administrativos descritos no inc. XVII, do referido art. 5º, da
Lei Complementar nº 621/2012 não estão compreendidos aqueles praticados pelo advogado público ou mesmo que possuam natureza de ato privativo de advogado,
de modo que a regra do parágrafo único do mesmo art.
5º, da LC nº 621/2012 se mostra manifestamente inócua

em relação aos advogados públicos.
O ato atribuível a responsabilidade do advogado público é pelo exame e aprovação do edital, minutas de contratos, acordos, convênios ou ajustes (art. 38, parágrafo
único da Lei 8666/93) e o parecer jurídico sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade (art. 38, Inciso VI da
Lei 8666/93).
Destarte, o parecer técnico-jurídico vinculativo exarado pelo “advogado público” no exercício do seu mister
possui natureza de ato administrativo em sentido estrito, uma vez que o ato de aprovar, por exemplo, editais
e minutas de contrato nos procedimentos licitatórios é
de exigência obrigatória que se extrai da norma contida
no art. 38, inc. VI e Parágrafo Único da Lei Nacional nº.
8.666/93 c/c a Lei Federal nº. 10.520/02.
Feitas estas considerações e analisando o caso em tela,
o argumento trazido à baila pelo parecerista não merece prosperar, isso porque, como bem sopesado pela área
técnica (ﬂs. 28/50), o Tribunal de Contas é órgão competente para aplicar punição ao parecerista jurídico, atuando, dessa forma, conforme sua regular atividade fiscalizadora e corretiva, de acordo com os preceitos fundamentais instituídos na Carta Magna, bem como preservando o interesse público, importante balizador das
ações em âmbito administrativo.

no conceito de responsável, pois não utiliza, arrecada,
guarda, gerencia ou administra dinheiros, bens e valores
públicos, tampouco em nome do Estado assume obrigações de natureza pecuniária (art. 71 da CF/88), poderá
o Tribunal de Contas reconhecer a sua participação no
ato ilegal ou danoso ao erário, e assim, aplicar as penalidades aos advogados que atuaram como signatário de
parecer jurídico em processos licitatórios. (grifo nosso)
Os julgados dos Tribunais de Contas que tratam do assunto partem do pressuposto que é viável a aplicação
de multas aos advogados ou até mesmo pela responsabilização solidária por eventual dano decorrente da tomada de decisão exarada pela autoridade competente
que tenha acolhido a orientação jurídica manifestada pela assessoria jurídica.
Está é a linha predominante na jurisprudência. (acesso em: http://www.oab-sc.org.br/artigos/responsabilidade-dos-advogados-pela-emissao-pareceres-juridicos-em-processos-licitatorios-perante-tr/1673)
Importante ainda expor o atual entendimento do Tribunal de Contas da União acerca do tema, que assim se revela:

Ademais, ainda sobre o tema relativo á competência,
trago entendimento da própria OAB-SC, se manifestando no sentido de que o Tribunal de Contas é plenamente
legitimo para tal, senão vejamos:

O agente público que emite parecer de natureza técnica
pode, a exemplo do parecerista jurídico, ser responsabilizado perante o TCU em razão da eventual existência
de vícios no parecer que conduzam à prática de atos irregulares.(Acessadoem:file:///C:/Users/E022039/Downloads/Responsabilidade%20de%20pareceristas%20-%20
aula%204.PDF).

No que tange a competência do Tribunal de Contas, por
fim, manifesto opinião no sentido de que, ainda que o
advogado parecerista normalmente não se enquadrar

Diante dos fatos relatados, é de se extrair que esta Corte de Contas possui competência para apuração de infrações e aplicação de multa a pareceristas jurídicos, afora

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

153

ATOS DO PLENÁRIO

o que este possa responder no âmbito da OAB, não devendo ser acatada as razões recursais apresentadas, neste aspecto.
DA AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO EM VIRTUDE DA
ATUAL DIVERGÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE A POSSIBILIDADE OU NÃO DE CONTRATAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL POR INEXIGIBILIDADE DE
CONTRATAÇÃO, CONFORME JULGADO DE 2015:
Foi analisado pela área técnica a responsabilização do parecerista (ITC n. 4878/2015) referente à emissão de parecer jurídico, sendo acompanhada a tese pelo Plenário
desta Casa gerando o Acórdão TC 875/2016, em cumprimento ao que prescreve o art. 38, VI da Lei n° 8.666/93,
afirmando se tratar, de fato, de parecer de cunho obrigatório. Assim se manifestou aquela área técnica:
Nos autos originais a área técnica já havia identificado
que o parecer expedido pelo recorrente seria do tipo
obrigatório, e o nexo de causalidade e a culpa do parecerista restaram devidamente provados, tendo em vista
que decorreu da falta de análise fática da contratação,
bem como do correto enquadramento perante os dispositivos legais que culminaram na emissão de um parecer
jurídico sobre inexigibilidade sem amparo legal.
O recorrente, contudo, afirma que não restou comprovado ou fundamentado a existência de dolo, erro evidente, inescusável e/ou grosseiro. Para ele, para que se
possa falar em dolo, deveria ter sido demonstrado que
o mesmo agiu pela prevalência de algum interesse não-republicano, e não porque não buscou a melhor interpretação jurídica, isso porque existem julgados deste
TCE-ES pela possibilidade de contratação de veículo de
publicidade pela inexigibilidade, conforme exposto no
Acórdão Plenário 729/2015 (autos nº 01491/2008-2, de

12/08/2015), o que daria embasamento jurídico á sua
decisão.
No mesmo sentido, também faz referência ao Parecer
Consulta nº TC 060/2001, por se tratar de matéria análoga (inexigibilidade).
Levando em consideração os argumentos trazidos pelo
Recorrente, bem como pela análise feita acerca do Acórdão e Parecer Consulta citados, de fato há entendimento
pautado pela inexigibilidade da contratação por veículo
de publicidade por esta Corte de Contas.
Nesse aspecto, apresento trecho retirado do voto proferido no Acórdão Plenário 729/2015:
O Parecer Consulta nº 110/97 citado pela defesa realmente desobriga a licitação para os casos de veículos de
divulgação, realçando que os mesmos podem ser contratados diretamente, desde que as circunstâncias do
caso concreto assim justiﬁquem, conforme se pode verificar em parte de sua redação: “.1. É OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. 2. A ADMINISTRAÇÃO NÃO ESTÁ OBRIGADA POR LEI A CONTRATAR AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA INTERMEDIAR A DIVULGAÇÃO DO QUE PRETENDA NOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, QUE DEVEM SER ESCOLHIDOS POR MEIO
DE PROCESSO LICITATÓRIO. 3. A VEDAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 25, II, DA
LEI 8.666/93, NÃO ALCANÇA OS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, QUE PODEM SER CONTRATADOS DIRETAMENTE,
DESDE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
ASSIM JUSTIFIQUEM. [...]
Feitas estas considerações, já se pode afirmar, a guisa de
conclusão, o seguinte: 1º - Sempre que um órgão ou enwww.tce.es.gov.br

tidade que integre a Administração Pública necessitar de
serviços de propaganda, assim compreendidos o estudo,
a concepção, execução e distribuição aos veículos de divulgação , de atos, ideias, campanhas, programas, etc.,
difundindo ou informando ao público a respeito da instituição, deverá obrigatoriamente realizar processo licitatório, sendo vedada, nesse caso, a inexigibilidade. 2º - A
propaganda oficial do órgão, que divulgue os atos, programas, obras, serviços e campanhas, quando não contratada com agências de propaganda, poderá ser divulgada diretamente nos veículos de informação, que devem ser escolhidos por meio de processo licitatório. 3º
- A publicidade como condição de validade dos atos que
a lei assim o determine, da mesma forma que a do item
anterior, pode ser veiculada diretamente pelo órgão ou
entidade, nos veículos de informação, devendo da mesma forma, serem os veículos escolhidos por processo licitatório. 4º - Em qualquer das duas hipóteses anteriores, sempre que determinado veículo de divulgação e
informação, mostrar-se singular em suas características, seja pelo segmento de público que atinge, seja pela região que abrange, por sua linguagem e especialização, tornando-se mais adequado aos interesses da Administração, e portanto inviabilizando-se a competição,
poder-se-á aplicar ao caso a hipótese legal do Art. 25,
‘caput’, do Estatuto das Licitações, uma vez que o veículo de divulgação não é alcançado pela vedação de inexigibilidade estabelecida pelo inciso II do mesmo artigo,
para os serviços de publicidade e divulgação. 5º - Cada caso deve ser examinado em concreto, justificando-se
a inexigibilidade e demonstrando-se o interesse público
da contratação direta do veículo de divulgação, que por
ser singular em razão do tipo de mensagem, segmento
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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de público e outros elementos já elencados, configurar-se como o único instrumento de alcance dos objetivos
da Administração.”(g.n)
Assim, ainda que se possa entender que haja a necessidade de maiores especificações nas justificativas apresentadas, quanto às programações, a abrangência dos
veículos escolhidos, esmiuçando detalhes para motivar
a escolha do público alvo, tais inadequações não traduziram em prejuízo à Administração, até porque as campanhas institucionais da municipalidade necessitam realmente atingir um determinado público, sob pena de se
tornarem inócuas, e para tanto, não podem ser licitadas,
ou seja, a singularidade destas contratações legitima a
contratação direta realizada.
Pelo exposto, verifica-se que, de fato, a questão suscitada adequa-se ao caso em questão, não havendo, portanto, que se falar em um erro crasso ou grosseiro no entendimento exarado pelo parecer jurídico emitido pelo Recorrente, pois pautado em juízo existente sobre o tema.
Dessa forma, em atendimento ao que prescreve o entendimento do nosso Superior Tribunal Federal (já demonstrado acima), bem como do Tribunal de Contas da União,
conforme se verifica:
Desde já ressaltamos que o TCU entende que o parecerista deve responder quando a peça que elaborou contenha fundamentação absurda, desarrazoada ou claramente insuficiente e tenha servido de fundamentação
jurídica para a prática do ato irregular.
É a partir da jurisprudência desta Corte que, como já dito, entende-se afastável a responsabilização dos autores de pareceres jurídicos, se demonstrada a eventual
complexidade jurídica da matéria questionada, se apre-

sentada argumentação provida de devida fundamentação e se defendida tese aceitável na doutrina ou jurisprudência, ainda que considerada equivocada. (grifo
nosso)
(Acessadoem:file:///C:/Users/E022039/Downloads/
Responsabilidade%20de%20pareceristas%20-%20
aula%204.PDF).
Neste pensamento, impende afastar a irregularidade,
aproveitando, contudo, para registrar que a doutrina e
jurisprudência não são uníssonas em relação ao tema,
isto é, há diversos julgados e entendimentos divergentes atualmente.
Nesse sentido, é possível citar, dentre alguns exemplos,
o que leciona Marçal Justen Filho, acerca do tema, vejamos:
A Lei insiste na vedação à contratação direta de serviços
de publicidade e divulgação. Trata-se de um equívoco
(...). O problema está na impossibilidade de julgamento
objetivo nessa área. A grande evidência reside em que,
sendo obrigatória a licitação, o critério decisivo de seleção acaba sendo a criatividade, a qual envolve avaliação
meramente subjetiva. No final das contas, o critério de
seleção continua a ser a subjetividade e a preferência da
Administração Pública. Como já afirmado, melhor seria
promover a contratação direta, obrigando a Administração a justificar suas escolhas. Muito pior é a atual situação, em que a escolha (subjetiva, em última análise) é
exteriorizada como produto de um julgamento objetivo.
A vedação a contratações diretas nesse caso é um grande exemplo de como boas intenções produzem, muitas
vezes, péssimas soluções legislativas.( Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª edição, página 359.)
www.tce.es.gov.br

Em casos concretos, temos os seguintes julgados:
DECISÃO nº 538/1999-TCU-Plenário do Tribunal de
Contas da União.
O Tribunal de Contas da União permitiu a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, com a extinta
empresa RADIOBRÁS, para a prestação de serviços de
publicidade legal, entendendo, para tanto, que, pela excepcionalidade da medida, decorrente da exclusividade
da prestação dos serviços, bem como pela ausência de
regulamentação expressa em lei, afastou o disposto no
inciso II, do artigo 25, da Lei de Licitações e Contratos,
que veda a inexigibilidade para serviços de publicidade
e divulgação.
Necessário mencionar também o artigo científico elaborado por Thiago Coutinho Oliveira, que se manifesta no
seguinte sentido:
Registre-se, contudo, que a possibilidade de contratação direta somente é possível para a aquisição de serviços de publicidade legal, entendidos como sendo aqueles referentes a publicação de avisos, balanços, relatórios e outros a que os órgãos e entidades da administração pública federal estejam obrigados por força de lei
ou regulamento (art. 8º, §1º, da Lei nº 11.652/08). Para as demais hipóteses, notadamente aquelas referentes a contratações de agências de propaganda, deve haver, obrigatoriamente, a instauração de prévio procedimento licitatório, nos termos da Lei nº. 12.232, de 29 de
abril de 2010.
Ainda, por meio do Acórdão nº 101/2008-Plenário, o
TCU, ao vincular os serviços de publicidade aos seus
próprios ﬁns, recomendou à Administração que não
implementasse como ações de publicidade aquelas que
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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não estivesses estritamente vinculadas aos ﬁns educativo, informativo ou de orientação social, ou que, direta
ou indiretamente, caracterizassem promoção pessoal de
autoridade ou servidor público por meio de nomes, símbolos ou imagens , em consonância com o parágrafo único do art. 1º do Decreto 4.799/2003.
OLIVEIRA, Tiago Coutinho de. Serviços de publicidade
prestados à Administração Pública e sua forma de contratação. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 06 jan. 2014.
Disponívelem:
<http://www.conteudojuridico.com.
br/?artigos&ver=2.46587&seo=1>. Acesso em: 21 mar.
2018
Percebe-se, portanto, que a doutrina promove uma distinção entre publicidade legal e convencional, onde se
pacifica, em um primeiro momento, o entendimento de
que para a publicidade legal poderia ser inexigível a instauração de procedimento licitatório (caso que se aplica
a lide em comento).
O importante sobre o assunto é revelar que tal tema
é controvertido e ainda gera questionamentos no seio
doutrinário e jurisprudencial.
AUDITORIA NO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC E
NO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
- SENAC. ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E RESPECTIVOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE
PUBLICIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. AUDIÊNCIA DO DIRETOR GERAL E DO PARECERISTA JURÍDICO. DETERMINAÇÃO. CIÊNCIA AO DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAC E AO SENADO FEDERAL. 1.
Nos termos do art. 10 da Resolução Senac 845/2006, a
inexigibilidade de licitação somente é factível quando

presente a inviabilidade de competição. 2. A contratação de firma por inexigibilidade de licitação quando ausente a inviabilidade de competição contraria o princípio da isonomia, e afronta o disposto no art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal. 3. O só fato de a estrutura de preços para a prestação de serviços de veiculação
de anúncios em jornais ser fixa, ou seja, constituir-se em
percentual fixo destinado aos veículos de comunicação e
outro à agência selecionada não é justificativa para que a
contratação seja efetuada mediante inexigibilidade de licitação, eis que a licitação além de se destinar à busca de
melhor vantagem financeira para a Administração, também deve propiciar aos possíveis interessados em acorrer ao certame a possibilidade de fazê-lo sob igualdade
de condições

gravidade de sua conduta, vez que o mesmo se limitou a
efetuar uma análise da legalidade da contratação. Ademais, traz a baila que, por não ter sido responsabilizado
pela configuração ou não do interesse público, também
não haveria motivação que justificasse a pena de multa
pela emissão do parecer.

(TCU 03296620121, Relator: MARCOS BEMQUERER, Data de Julgamento: 01/10/2014)

Pois bem, como já sopesado acima, restou comprovado
que o parecer emitido pelo Recorrente não conteve erro
crasso ou grosseiro capaz de ensejar imputação de multa ao mesmo.

C – DAS QUESTÕES TÉCNICAS (NÃO AVALIADAS PELA
AUDITORIA DO TRIBUNAL) QUE LEVARAM O PARACERISTA A EMISSÃO DO PARECER PELA SINGULARIDADE
DA CONTRATAÇÃO
D – A NÃO RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA E A
NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
Considerando que os tópicos trazidos pelo recorrente
possuem nexo entre si, passo a analisá-los em conjunto
para uma melhor didática.
O Recorrente, argumento que, caso seja mantido o entendimento exarado no Acórdão Plenário 729/2015,
pugna pela alteração da punição para, no máximo, uma
advertência, trazendo como fundamento o artigo 135, §
5 da LC 621/2012.
Enfatiza, mais uma vez, que não houve demonstração da
www.tce.es.gov.br

Aponta para a ausência do caráter pedagógico da penalidade (imediaticidade), vez que foi aplicada 36 meses
após o evento, e também para o fato de o recorrente
nunca ter sido multado ou responsabilizado em uma representação, tendo adotado sempre boa conduta.
Por fim, atesta que seu pedido para elaboração de perícia para apurar as justificativas técnicas da Secretária
de Administração para a contratação por inexigibilidade
não foi acatado pela área técnica.

O item, portanto, já fora esmiuçado em tópico anterior,
o qual acatou as razões do recorrente, retirando a pena
pecuniária imposta pelo Acórdão objurgado.
Assim, resta prejudicado a análise deste tópico por perda do objeto, não havendo que se falar em redução da
multa, ou mesmo o fato de a área técnica não ter elaborado a perícia requerida pelo parecerista, vez que já foi
retirada a multa em questão.
Ante o exposto, divergindo do entendimento técnico e
ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1- CONHECER do recurso interposto pelo senhor Fernando Carlos;
1.2- ACOLHER PARCIALMENTE as razões recursais nos
termos do voto acima exarado;
1.3- DAR PROVIMENTO quanto ao mérito, no sentido de
reformular o Acórdão TC-875/2016, proferido nos autos
do Processo TC – 6630/2015, afastando a irregularidade
apontada no item 2.2.
1.4- REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5- DAR ciência ao interessado;
1.6- ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Por maioria. Nos ternos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou por
negar provimento ao recurso, acompanhando os pareceres técnico e ministerial.

tas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 29/01/2019
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1866/2018 – PLENÁRIO
Processos: 10374/2016-6, 09136/2016-1, 06630/20153
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

4. Especificação do quórum:

Procuradores: RODRIGO CARLOS DE SOUZA (OAB: 7933ES),

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Frei-

Recorrente: EMANUELA DA CRUZ LOBATO

SERGIO CARLOS DE SOUZA (OAB: 5462-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NÃO

www.tce.es.gov.br

OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHER – DAR PROVIMENTO – REFORMAR ACÓRDÃO TC
875/2016 – DESCONVERTER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Emanuela da Cruz Lobato, ex-secretária de
Comunicação da Prefeitura Municipal de Cariacica, em
face do Acórdão TC-875/2016, proferido nos autos do
Processo TC – 6630/2015, que condenou a recorrente
em razão da prática de irregularidades correspondentes
aos itens 2.1(ausência de interesse público na contratação por serviços de publicidade) e 2.2 (contratação direta por inexigibilidade de licitação não demonstrada) do
voto do Relator.
Encaminhado os autos à Instrução Técnica de Recursos
(ﬂs. 28/42), esta assim se manifestou:
CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto aos requisitos de admissibilidade, pelo CONHECIMENTO do presente recurso.
No que tange ao mérito, opina-se pelo NÃO PROVIMENTO, devendo ser MANTIDO o ACÓRDÃO TC 291/2017,
em todos os seus termos.
Em seguida, conforme termos regimentais, o Ministério
Público de Contas elaborou parecer de ﬂ. 34, da lavra
do Dr. Luciano Vieira, acolhendo a manifestação técnica.
Em sessão ordinária ocorrida em 17 de abril de 2018, a
Recorrente fez uso de defesa oral, por meio de seu advogado, fazendo acostar documentos consoante se deSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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preende às ﬂs. 52/73 (memoriais e documentação complementar).

Parágrafo único: A interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa”.

ta, qualificada e efetiva às demandas em trâmite, não se
perfazendo em um mero espectador.

Instada a se manifestar, a unidade técnica por meio de
manifestação nº 502/2018 de ﬂs. 76/95, reiterou todos
os termos da ITR 304/2017 opinando pelo não provimento, sendo acompanhado pelo MPC conforme parecer ministerial nº 2687/2018 de ﬂ. 97.

Nesse contexto entende que diante da preclusão consumativa não poderá o Recorrente alterar ou complementar o Recurso, não havendo previsão legal para arguição
de novos elementos após a interposição do recurso.

Deve haver a busca da clareza dos fatos para que o Direito possa ser declarado de forma equânime e eficaz.
Os princípios processuais devem ser a todo o momento,
harmonizados aos casos postos em causa.

Quando os Tribunais de Contas exercem suas atividades
constitucionalmente definidas, instaura uma relação jurídica entre o Estado e o jurisdicionado, onde essa relação jurídica não se desenvolve de qualquer maneira, há
um formalismo previamente estabelecido, admitindo-se
adaptações para alcançar segurança jurídica.

Nessa toada, verificando a necessidade de se observar e
buscar a verdade dos fatos, restou estabelecido no artigo
328, §1º do RITCEES a possibilidade de juntada de documentos no momento da produção da defesa oral, visando a verdade material.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
2.1 - DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs o presente recurso, objetivando afastar a irregularidade bem como a inaplicabilidade da penalidade apontada no Acórdão objurgado.
Observando os pressupostos recursais, averiguo que a
parte é capaz, possuindo legitimidade e interesse jurídico, sendo sua interposição tempestiva.
Nesse caminhar, passo à análise das irregularidades rechaçadas pela Recorrente, constantes no Recurso de Reconsideração interposto.
2.2 – PRELIMINARMENTE:
2.2.1 – PRECLUSÃO:
Consoante se depreende dos autos, após manifestação
oral da Recorrente com apresentação de documentos, a
unidade técnica instada a se manifestar arguiu o fenômeno da Preclusão argumentando, para tanto, que a Recorrente apresentou preliminar de ilegitimidade passiva
além de novas teses de defesa não aventadas na peça recursal, contrariando o parágrafo único do artigo 152 da
LC 621/2012, que assim dispõe:
“Art. 152.
...

Nesse contexto, tem que ser levado em consideração
que o procedimento deve ser bem conduzido, gerido pelo julgador em cooperação com as partes, respeitando-se os direitos e garantias fundamentais dos sujeitos processuais, a fim de que a tutela do direito ocorra no tempo adequado, logo, a preclusão tem um papel relevante,
pois é o impedimento da prática de ato processual depois do momento adequado, preservando a duração razoável.

Assim sendo, me valendo de uma interpretação sistemática - que prevê a análise das normas jurídicas entre si,
pressupondo que o ordenamento jurídico é um conjunto
unitário sem incompatibilidades, impedindo que normas
jurídicas sejam interpretadas de modo isolado, exigindo
a interpretação simultânea – penso que, neste caso concreto, prestigiando a primazia do julgamento de mérito
ante a verdade material, deve ser oportunizada a emenda que se pretende no presente recurso.
2.2.2 – ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O novo Código de Ritos fortalece o caráter instrumental do processo, determinando que o julgador aproveite
ao máximo os atos processuais, permitindo sempre que
possível a sanação de erros, inclusive autorizando o juiz a
superar vícios, em virtude de solucionar os conﬂitos objetivando a pacificação social, consoante se verifica no
princípio da primazia do julgamento do mérito, estabelecido nos arts. 4º e 6º do CPC.

A recorrente apresenta preliminar de ilegitimidade passiva aduzindo ter pautado sua atuação com base em parecer técnico e jurídico de natureza vinculativa, vez que
a mesma não é profissional da área de direito, não possuindo conhecimentos jurídicos suficientes para não
acreditar que não havia interesse público na contratação
ora discutida, o que afastaria por completo sua responsabilidade.

Nessa linha de pensamento, entendo que o papel do julgador deve ser o de promover a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, respondendo de forma jus-

Instada a se manifestar, a unidade técnica esclareceu
que o parecer jurídico mencionado não possui a natureza vinculativa afirmada pela recorrente, isso porque, de

www.tce.es.gov.br
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acordo com a ITC 4878/2015, ﬂs. 351/380 do processo
TC 6630/2015, restou claro que a responsabilização do
procurador municipal não foi sustentada pela elaboração de parecer jurídico vinculativo.
Ademais, quando se analisa a ITC 4878/2015, resta clarividente a natureza opinativa do mesmo, pois que embasada na tese de que haveria erro grosseiro e de fácil detecção, tratando-se, pois, de parece opinativo.
Por estas razões, acolhendo a proposição da equipe técnica e afasto a preliminar de ilegitimidade passiva pugnada pela recorrente.
2.2 - MÉRITO:
AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE DESTINADO A UMA
PARCELA RESTRITA DA POPULAÇÃO:
Conforme se verifica nos autos TC 6630/2015, a unidade
técnica analisando o Contrato nº 26/2013 (ﬂs. 99/101)
firmado com a empresa Editores capixabas Associados
Ltda – (Revista ES Brasil) - cujo objeto era a divulgação
das ações e projetos de Governo que serão realizadas no
segundo semestre de 2013, nas classes A, B e C formulador de opinião, bem como com alcance no meio empresarial (prestação de contas à sociedade de forma contínua) entendeu que houve contratação sem demonstração de interesse público para prestação de serviços de
publicidade institucional.
Da leitura do Termo de Referência identificou a unidade técnica que as informações a serem publicadas no segundo semestre de 2013 decorria de informações acerca de melhorias a serem implementadas na cidade pela gestão da época, com diversas transformações positivas, desfigurando o caráter educativo, informativo e

de orientação social, voltado para um público específico
“eleitor em potencial” e não a toda a coletividade.
Em sede de defesa argumentou a Recorrente que a Revista contratada possui forte penetração junto à comunidade do Município de Cariacica, sendo de conhecimento
público podendo ser verificado em uma simples visita às
residências e comércio local.
Argumenta que a justificativa para escolha da Revista foi
feita mediante atestados fornecidos por empresas e órgãos públicos, inclusive a Superintendência Estadual de
Comunicação Social do Governo do Estado do ES, onde
ressalta que a Revista ES Brasil é a única revista periódica produzida no Estado do ES, com conteúdo de economia e negócios, apta, portanto para atingir as classes A,
B e C, formadores de opinião, industriários, empresários
e profissionais liberais, ressalvando que o Município possui outros canais de divulgação de seus atos institucionais para outras classes não abrangidas pela revista, assim entende estar demonstrado o interesse público.
Repisou a Recorrente, em síntese, que a Revista ES Brasil
era a única revista da época, produzida no Espírito Santo,
que abarcava conteúdo de economia e negócios, atendendo as classes A, B, C e formador de opinião.
A recorrente realiza ainda uma comparação da referida
empresa com o jornal Estadão, do Estado de São Paulo,
aduzindo que:
(...) o Estadão, conceituado jornal de São Paulo, veiculou
matéria em 09/12/2014, onde afirmou que as classes A
e B àquela altura haviam sofrido uma queda de 37% para 32% da população brasileira, donde se tem que antes desta pesquisa de 2014, ou seja, em 2013, quando
da contratação da Revista ES Brasil, as classes A e B, junwww.tce.es.gov.br

tas, absorviam 37% da população brasileira, o que somados aos 54% da Classe C mencionados no site Sociedade de Negócios, perfaz um alcance, em tese, de 91%
da população.
Durante toda a peça recursal, afirma a recorrente que
a Revista contratada atingiu satisfatoriamente o serviço
para o qual foi convencionada, tendo divulgado as notícias que a Administração precisava que chegassem ao
público alvo.
Ademais, assevera que, por ser uma profissional da área
técnica de comunicação não poderia ter conhecimentos
profundos acerca da legalidade ou não do procedimento.
Outrossim, afirma que dentro da sua discricionariedade
entendeu que a contratação atendia ao interesse público, recorrendo-se à Comissão Especial de Controle Orçamentário e Financeiro do Município, bem como da Procuradoria Geral.
Seguindo-se o regular processamento do feito, foram
juntados Memoriais às ﬂs. 52, acompanhado de documentação suplementar ﬂ. 66, contendo, apenas o exemplar da revista contratada no mês de agosto de 2013, no
verso na capa final informando acerca do “Orçamento
Cidadão MAIS Participativo” podendo ser consultado via
internet, além de informações acerca de realizações de
obras, centros de referência de Assistência Social, novos
postos de saúde, central de videomonitoramento.
Pois bem, consoante se denota do acordão atacado, a
mantença da irregularidade se deu ao fato de que não
constava nos autos documentos comprobatórios de
qual (is) matéria(s) divulgada(s) no sentido de verificar
se houve promoção pessoal ou se estaria enquadrada
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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dentro das hipóteses permitidas constitucionalmente de
cunho informativo que justificasse a excepcional possibilidade de contratação de serviços de publicidade para
setor específico da sociedade.

timento a ser implementada por uma política governamental e como ferramenta de gerenciamento e controle
dos recursos públicos, com o intuito de promover o crescimento econômico e social.

Estabelece o §1° do Art. 37 que os órgãos públicos poderão fazer publicidade desde que tenha caráter educativo,
informativo ou de orientação social, sendo vedado o uso
de nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Feitas estas observações, uma vez demonstrada a informação constante na Revista ES Brasil acerca de formas
de interação com o Governo Municipal diante do orçamento participativo, vislumbro o interesse público direcionado para a classe específica da sociedade ante a necessidade de conhecimento do tema.

O professor J. CRETELLA JR. a respeito do correto entendimento do caráter educativo e informativo da publicidade dos atos estatais, assim se manifestou:
“O caráter educativo, informativo ou de orientação social da publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas de órgãos públicos é imposição da regra jurídica constitucional. O Chefe do Executivo, ao inaugurar
escola ou biblioteca, dará especial ênfase ao empreendimento, assinalando a importância educativa do ato. Do
mesmo modo, será educativa e informativa toda publicidade em torno da importância da instalação de postos
de saúde e de vacinação para enfrentar surtos epidemiológicos” (“Comentários à Constituição de 1988”, Forense
Universitária, vol. IV, p. 2.252/2.253).
Temos ciência de que orçamento participativo tem como
objetivo a participação de representantes da comunidade onde discutem com membros da prefeitura ou do governo estadual quais áreas devem receber maior investimento.
Para a execução de uma proposta de orçamento público com participação popular, é fundamental ter algum
conhecimento sobre a matéria e de seu papel enquanto instrumento que estabelece a capacidade de inves-

De outra banda, quanto os demais informativos acerca
de instalação de centros de referência de Assistência social, postos de saúdes, central de vídeo monitoramento
e obras entregues à sociedade, bem como, chamamento
de participação da população para promover desenvolvimento sustentável no Município, visando atingir melhores resultados, estão inseridos dentro do contexto de interesse público.
Outro não foi o entendimento esposado por esta Corte
de Contas por meio do Acórdão TC 1004/2014 proferido
nos autos TC 3950/2008 de relatoria do Eminente Conselheiro Rodrigo Chamoun, que ora transcrevo:
ACÓRDÃO TC-1004/2014 - PLENÁRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade dos Srs. (...), (...), (...) e (...), bem como as
Sras. (...) e (...), referente ao exercício de 2007, indicando indícios de irregularidades, conforme constou da Instrução Técnica Inicial ITI 738/2008 (ﬂs.1987/2040), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Preliminar TC
0025/2009 (ﬂs. 2048), promovendo-se a citação dos responsáveis (Termos de Citação nºs 048, 049, 050, 051,
www.tce.es.gov.br

052 e 053/09 – ﬂs. 2049/2054.).
(...) VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE COM CARACTERÍSTICA DE PROMOÇÃO PESSOAL.
Sobre a veiculação de Caderno Especial no jornal “(...)”,
com o custo de R$ 180.000,00 aos cofres públicos, que
tratou dos 60 anos de emancipação política de Vila Velha, a equipe de auditoria constatou que o material jornalístico, além de mostrar obras e realizações da PMVV,
trouxe fotos (numa única página quatro fotos) e entrevista com o Prefeito (...) com texto direcionado para a
apresentação de seu programa de Governo, o que caracterizou enaltecimento da pessoa do Prefeito à frente da
Administração do Município, ou seja, promoção pessoal.
(...) A publicidade realizada pela Administração Pública, seja para divulgação de atos ou mesmo para promover a defesa da instituição, deve ser objeto de um controle rigoroso, de forma a evitar
que o dinheiro público seja utilizado em ﬁnalidade diversa daquela pretendida pelo Constituinte.
Entretanto, no Caderno Especial em questão observo que
houve a divulgação de várias matérias de caráter informativo, como os últimos investimentos e a localização de
postos de saúde do Município, a divulgação sobre a construção do Centro Federal de Ensino Técnico, sobre o Centro do Empreendedor, além de divulgação sobre a instalação de multinacionais no Município. Ademais, o próprio
Parecer Consulta 010/2005 desta Corte de Contas aventa a possibilidade de haver a exposição de foto do gestor.
Não restam dúvidas de que o administrador deve prestar contas e levar informes à população, devendo, contudo, fazê-lo com observância aos princípios que norteiam
a Administração Pública e sempre de modo impessoal.
Entendo que o caráter da matéria é, pois, predominanteSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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mente informativo. Os trechos da entrevista destacados
pela Área Técnica não demonstram promoção pessoal.
Como foram extraídos isoladamente de respostas dadas a
perguntas, a prima facie até podem sugerir enaltecimento pessoal, mas dentro do contexto da reportagem claramente se veriﬁca que a pretensão era mesmo informar a
população sobre diversos assuntos de interesse público.
Nesses termos, afasto a irregularidade (...).
No caso concreto verifica-se o propósito informativo da
utilização dos recursos públicos pelo Município de Cariacica, não se identificando na veiculação, ao meu sentir,
caráter promocional.
Ademais, acerca da comprovação da prestação do serviço, fora observado que houve juntada posterior do restante das revistas veiculadas, o que se faz comprovar
a prestação dos serviços dos meses de junho, julho e
agosto.
Outrossim, ainda que se entenda de forma diversa, é importante deixar registrado que, procedendo a uma análise aprofundada do caso em comento, verifiquei que no
Termo de Referência (ﬂ. 53 a 56), há expressa indicação
no item 8- Das Obrigações do Município, letra “e”, de designação de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.
No entanto, o que se depreende dos autos é que, em nenhum momento sequer há menção do referido servidor
responsável ou mesmo sua identificação, tampouco sendo o mesmo chamado a compor esta lide.
Deve-se ainda ressaltar que o processo em questão é datado do ano de 2015, isto é, onde já se aplicava a matriz
de responsabilidade por esta Corte de Contas, devendo,
portanto, ter sido o referido responsável chamado, con-

juntamente com a Sra. Emanuela da Cruz a compor esta
lide com vistas a se atingir a justiça da decisão, evitando-se possíveis arbitrariedades e havendo, ao menos, a imputação de uma responsabilidade solidária.

cidade e divulgação.

Por todo o entendimento exposto, acolho as razões recursais para afastar a presente irregularidade.

Ressaltou o relator que não se verificou fundamento legal para a contratação direta, muito menos a ocorrência
de inviabilidade de competição e tão pouco a contratação da publicidade para atingir determinado segmento
da população do Município.

CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE PARA
PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL – INEXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE:

Em sede recursal, foi analisado pela área técnica a responsabilização da ex-secretária em relação à contratação direta por inexigibilidade de serviços de publicidade,
conforme se depreende da manifestação abaixo (ﬂs. 41):

A Equipe de auditoria, ainda analisando o Contrato nº
26/2013, já mencionado no item anterior apontou que
a contratação direta por inexigibilidade de licitação, não
teve respaldo jurídico vez que a singularidade atribuída
do serviço não se legitima, pois uma vez desenvolvido
o conteúdo pela área de comunicação da Administração
Municipal, qualquer empresa gráfica ou jornal poderia
produzir o sobredito “Informe”, para posterior divulgação.

A recorrente não juntou aos autos qualquer elemento de
prova acerca da realização de análises pelos técnicos da
Secretária de Comunicação Social, que demonstrassem a
inviabilidade da contratação.

Também entende que não prospera a suposta inviabilidade de competição, pois não constam fundamentados
o motivo e a motivação que levaram a escolha da contratada, sem considerar outros meios de divulgação como
rádio, tv, outdoor, busdoor, panﬂetos, jornais locais, que,
por vezes, conseguem juntos atingir um maior número
de pessoas, do que o jornal contratado.
Nos termos do voto objurgado, destacou o relator que a
presente contratação, trata de veiculação de publicidade produzida pela própria prefeitura, e não na
elaboração de conteúdo publicitário pela contratada,
regendo -se, pois, pelo disposto na Lei nº 8.666/93, onde resta vedada a inexigibilidade para serviços de publiwww.tce.es.gov.br

Da mesma forma não deve prosperar a argumentação de que a falha grave no procedimento de contratação se deu por culpa exclusiva do parecerista, tendo em
vista que consta do Termo de Referência contido às folhas 13 a17 do Processo nº 6630/2015 a justificativa para a contratação ser realizada com base no art. 25 da Lei
8.666/93, que fora assinada pela recorrente, comprovando que antes de ser elaborado o parecer já era sua
intenção a inexigibilidade da contratação.
Em que pese o posicionamento da área técnica, é necessário apontar que a doutrina e a jurisprudência não são
uníssonas em relação à inexigibilidade de contratação de
veículo de comunicação, senão vejamos:
A Lei insiste na vedação à contratação direta de serviços
de publicidade e divulgação. Trata-se de um equívoco
(...). O problema está na impossibilidade de julgamento
objetivo nessa área. A grande evidência reside em que,
sendo obrigatória a licitação, o critério decisivo de seSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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leção acaba sendo a criatividade, a qual envolve avaliação meramente subjetiva. No final das contas, o critério
de seleção continua a ser a subjetividade e a preferência da Administração Pública. Como já afirmado, melhor seria promover a contratação direta, obrigando a
Administração a justificar suas escolhas. Muito pior é a
atual situação, em que a escolha (subjetiva, em última
análise) é exteriorizada como produto de um julgamento objetivo. A vedação a contratações diretas nesse caso é um grande exemplo de como boas intenções produzem, muitas vezes, péssimas soluções legislativas.
( Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações
e Contratos Administrativos, 13ª edição, página 359.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE AGÊN-

do aqueles referentes a publicação de avisos, balan-

CIA DE PUBLICIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE LICITA-

ços, relatórios e outros a que os órgãos e entidades

ÇÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INVIABILIDADE

da administração pública federal estejam obrigados

DE COMPETIÇÃO. AUDIÊNCIA DO DIRETOR GERAL E DO

por força de lei ou regulamento (art. 8º, §1º, da Lei nº

PARECERISTA JURÍDICO. DETERMINAÇÃO. CIÊNCIA AO

11.652/08). Para as demais hipóteses, notadamente

DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAC E AO SENADO

aquelas referentes a contratações de agências de pro-

FEDERAL. 1. Nos termos do art. 10 da Resolução Se-

paganda, deve haver, obrigatoriamente, a instauração

nac 845/2006, a inexigibilidade de licitação somente é

de prévio procedimento licitatório, nos termos da Lei

factível quando presente a inviabilidade de competi-

nº. 12.232, de 29 de abril de 2010.

ção. 2. A contratação de firma por inexigibilidade de li-

Ainda, por meio do Acórdão nº 101/2008-Plenário, o

Ainda referente ao tema, é possível mencionar os seguintes julgados:

fato de a estrutura de preços para a prestação de ser-

DECISÃO nº 538/1999-TCU-Plenário do Tribunal de
Contas da União.

seja, constituir-se em percentual fixo destinado aos ve-

O Tribunal de Contas da União permitiu a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com a extinta empresa RADIOBRÁS, para a prestação de serviços de publicidade legal, entendendo, para tanto, que,
pela excepcionalidade da medida, decorrente da exclusividade da prestação dos serviços, bem como pela ausência de regulamentação expressa em lei, afastou o
disposto no inciso II, do artigo 25, da Lei de Licitações e
Contratos, que veda a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação.
AUDITORIA NO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
E NO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC. ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E
RESPECTIVOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS OU

citação quando ausente a inviabilidade de competição
contraria o princípio da isonomia, e afronta o disposto
no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 3. O só
viços de veiculação de anúncios em jornais ser fixa, ou
ículos de comunicação e outro à agência selecionada
não é justificativa para que a contratação seja efetuada
mediante inexigibilidade de licitação, eis que a licitação
além de se destinar à busca de melhor vantagem financeira para a Administração, também deve propiciar aos
possíveis interessados em acorrer ao certame a possibilidade de fazê-lo sob igualdade de condições
(TCU 03296620121, Relator: MARCOS BEMQUERER,
Data de Julgamento: 01/10/2014)
Necessário citar também o artigo científico elaborado
por Thiago Coutinho Oliveira, que se manifesta no seguinte sentido:

TCU, ao vincular os serviços de publicidade aos seus
próprios ﬁns, recomendou à Administração que não
implementasse como ações de publicidade aquelas
que não estivesses estritamente vinculadas aos ﬁns
educativo, informativo ou de orientação social, ou
que, direta ou indiretamente, caracterizassem promoção pessoal de autoridade ou servidor público por meio
de nomes, símbolos ou imagens , em consonância com
o parágrafo único do art. 1º do Decreto 4.799/2003.
OLIVEIRA, Tiago Coutinho de. Serviços de publicidade
prestados à Administração Pública e sua forma de contratação. Conteudo Juridico, Brasilia-DF:06jan.2014.
Disponívelem:http://www.conteudojuridico.com.
br/?artigos&ver=2.46587&seo=1>. Acesso em: 21 mar.
2018
Ademais, esta própria Corte de Contas possui entendimentos divergentes sobre o tema, conforme sopesado
no Acórdão Plenário 729/2015 (autos nº 01491/2008-

Registre-se, contudo, que a possibilidade de contra-

2, de 12/08/2015), e também no Parecer Consulta nº

tação direta somente é possível para a aquisição de

TC 060/2001, nesta ocasião, trago alguns trechos das

serviços de publicidade legal, entendidos como sen-

respectivas decisões:

www.tce.es.gov.br
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Acórdão Plenário 729/2015:
O Parecer Consulta nº 110/97 citado pela defesa realmente desobriga a licitação para os casos de veículos
de divulgação, realçando que os mesmos podem ser
contratados diretamente, desde que as circunstâncias
do caso concreto assim justiﬁquem, conforme se pode verificar em parte de sua redação: “.1. É OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. 2. A ADMINISTRAÇÃO NÃO ESTÁ OBRIGADA POR LEI A CONTRATAR
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA INTERMEDIAR A DIVULGAÇÃO DO QUE PRETENDA NOS
VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, QUE DEVEM SER ESCOLHIDOS POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO. 3. A VEDAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 25, II, DA LEI 8.666/93, NÃO ALCANÇA OS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, QUE PODEM SER CONTRATADOS DIRETAMENTE, DESDE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO CONCRETO ASSIM JUSTIFIQUEM. [...]
Feitas estas considerações, já se pode afirmar, a guisa
de conclusão, o seguinte: 1º - Sempre que um órgão ou
entidade que integre a Administração Pública necessitar de serviços de propaganda, assim compreendidos
o estudo, a concepção, execução e distribuição aos veículos de divulgação , de atos, ideias, campanhas, programas, etc., difundindo ou informando ao público a
respeito da instituição, deverá obrigatoriamente realizar processo licitatório, sendo vedada, nesse caso, a
inexigibilidade. 2º - A propaganda oficial do órgão, que
divulgue os atos, programas, obras, serviços e campanhas, quando não contratada com agências de propaganda, poderá ser divulgada diretamente nos veículos

de informação, que devem ser escolhidos por meio de
processo licitatório. 3º - A publicidade como condição
de validade dos atos que a lei assim o determine, da
mesma forma que a do item anterior, pode ser veiculada diretamente pelo órgão ou entidade, nos veículos
de informação, devendo da mesma forma, serem os veículos escolhidos por processo licitatório. 4º - Em qualquer das duas hipóteses anteriores, sempre que determinado veículo de divulgação e informação, mostrar-se
singular em suas características, seja pelo segmento de
público que atinge, seja pela região que abrange, por
sua linguagem e especialização, tornando-se mais adequado aos interesses da Administração, e portanto inviabilizando-se a competição, poder-se-á aplicar ao caso a hipótese legal do Art. 25, ‘caput’, do Estatuto das
Licitações, uma vez que o veículo de divulgação não é
alcançado pela vedação de inexigibilidade estabelecida pelo inciso II do mesmo artigo, para os serviços de
publicidade e divulgação. 5º - Cada caso deve ser examinado em concreto, justificando-se a inexigibilidade
e demonstrando-se o interesse público da contratação
direta do veículo de divulgação, que por ser singular
em razão do tipo de mensagem, segmento de público
e outros elementos já elencados, configurar-se como o
único instrumento de alcance dos objetivos da Administração.”(g.n)
Assim, ainda que se possa entender que haja a necessidade de maiores especificações nas justificativas apresentadas, quanto às programações, a abrangência dos
veículos escolhidos, esmiuçando detalhes para motivar
a escolha do público alvo, tais inadequações não traduziram em prejuízo à Administração, até porque as camwww.tce.es.gov.br

panhas institucionais da municipalidade necessitam realmente atingir um determinado público, sob pena de
se tornarem inócuas, e para tanto, não podem ser licitadas, ou seja, a singularidade destas contratações legitima a contratação direta realizada.(grifo nosso).
Compulsando os autos TC 6630/2015, observo às ﬂs.
246v/248v, que a Recorrente baseou sua fundamentação levando em consideração declarações de órgão da
administração direta, do sistema S e setor privado informando que a Revista ES Brasil editada pela Next Editoria (Editores Capixabas Associados Ltda) informando
que é a única revista de circulação mensal, produzida
no Estado com conteúdo de economia e negócios, consoante se verifica às ﬂs.255/256.
Argumentou, ainda, que a Revista ES Brasil foi escolhida em razão de que atingiria o público alvo nas classes A, B e C e formador de opinião, mediante a divulgação das ações e projetos de Governo, entendendo estar respaldada no artigo 25 da Lei de Licitação.
Diante dos objetivos traçados no Termo de Referência, visualizo que a Recorrente procedeu com o trâmite normal do processo administrativo, onde, de início a
Comissão Especial de Controle Orçamentário e Financeiro – CECOF manifestou-se pelo indeferimento da
contratação alegando a ausência devidamente justificada na finalidade pública das despesas e queda na realização da receita (ﬂ. 269/271v).
Posteriormente, a Recorrente justificou o preço e a escolha na contratação da revista em razão das abrangências nas classes sociais A, B e C e formador de opinião
com alcance no meio empresarial, ressaltando que esSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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te alcance estaria impossibilitado para outras revistas
do Estado, pois não possuem abrangência necessária
para as informações a serem divulgadas (ﬂ.272).

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

Instado a se manifestar novamente o CECOF manifestou-se favoravelmente consoante se verifica à ﬂ. 275.

CONHECER do recurso interposto pela Sra. Emanuela
da Cruz Lobato;

Após manifestação, os autos foram encaminhados para
a Procuradoria Geral do Município, que diante das informações prestadas foi emitido posicionamento favorável (ﬂs. 282/284).

1.2 AFASTAR a preclusão proposta pela equipe técnica;

Pois bem, diante dos fatos aqui narrados e ante a divergência de entendimento da jurisprudência, penso que,
no caso concreto, levou a Recorrente e demais agentes
participantes dos atos a emitirem posicionamento favorável para a contratação direta, não se vislumbrando conduta reprovável ante a ausência de intenção em
direcionar contratação inadequada por se verificar tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária
ou jurisprudencial, além de declaração emitida por órgão público noticiando a possível inviabilidade de competição.
Feitas as considerações acima, acolho as razões recursais para afastar a irregularidade apontada.
Ante o exposto, divergindo do entendimento técnico e
ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM

1.3 NÃO ACOLHER a preliminar de Ilegitimidade Passiva;
1.4 ACOLHER as razões recursais nos termos do voto
exarado;
1.5 DAR PROVIMENTO ao recurso quanto ao mérito,
no sentido de reformular o Acórdão TC-875/2016, proferido nos autos do Processo TC – 6630/2015 para:

3. Data da Sessão: 18/12/2018 - 45ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo
Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Afastar a irregularidade referente à ausência de interesse público na contratação por serviços de publicidade;

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Afastar a irregularidade referente à contratação direta
por inexigibilidade

RANNA DE MACEDO

1.6 DESCONVERTER o feito em processo de fiscalização/auditoria, na forma do artigo 329, § 8º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas;
1.7 REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do
art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.8 DAR ciência ao interessado;
1.9 ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Por maioria. Nos ternos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, vencido conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou área técnica e MPEC, por negar provimento.
www.tce.es.gov.br

Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 29/01/2019
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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cício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Antônio
Carlos Machado- Prefeito Municipal.

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 54/2018
onde constam indícios de irregularidades abaixo elencadas, as quais foram apontadas na Instrução Técnica Inicial 114/2018, com sugestão de citação do Antônio Carlos Machado e do responsável pelo envio da Prestação
de Contas Sr. Arnóbio Pinheiro Silva, o que foi efetivado
nos termos da Decisão Segex 99/2018:

1 a CÂMARA

PARECER PRÉVIO

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

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-111/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03674/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros

Ministério Público Especial de Contas

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO, ARNOBIO
PINHEIRO SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - EXERCÍCIO DE 2016
– PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS – FORMAR AUTOS APARTADOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO
DO SR. ANTÔNIO CARLOS MACHADO E DO SR. ARNÓBIO PINHEIRO SILVA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Pinheiros, referente ao exerwww.tce.es.gov.br

Descrição do achado
2.1 Descumprimento do prazo para encaminhamento da Prestação de
Contas Anual (passível de multa conforme art. 135 da LC 621/12)
4.1.1 Abertura de crédito adicional
sem autorização legal
4.1.2 Abertura de crédito adicional
utilizando fonte de recurso sem lastro financeiro
4.2.1 Inobservância dos requisitos da
LRF e da LDO quanto à limitação de
empenho
6.1 Ausência de controles das fontes
de recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado
6.2 Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio nas contas
públicas
7.1.1 Descumprimento do limite legal
relativo às despesas com pessoal do
Poder Executivo municipal.
7.4.2
Contração de despesas
nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento
8.1.1 Descumprimento do mínimo
constitucional na aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino
10.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a
Prestação de Contas Anual

Responsável
ARNÓBIO PINHEIRO SILVA

ANTÔNIO CARLOS MACHADO
ANTÔNIO CARLOS MACHADO
ANTÔNIO CARLOS MACHADO
ANTÔNIO CARLOS MACHADO

ANTÔNIO CARLOS MACHADO
ANTÔNIO CARLOS MACHADO
ANTÔNIO CARLOS MACHADO

ANTÔNIO CARLOS MACHADO

ANTÔNIO CARLOS MACHADO

Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Tendo em vista a não apresentação de defesa, foi declara a revelia dos responsáveis, de acordo com a Decisão
Monocrática 1206/2018.
Foram os autos submetidos à análise da área técnica a qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
3125/2018, opinando pela rejeição das contas apresentadas. O Ministério Público de Contas manifesta-se no
mesmo sentido no Parecer 3824/2018 da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 3125/2018 abaixo transcrita:
“[...]
2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES sob responsabilidade de ARNÓBIO PINHEIRO SILVA - Relatório Técnico 54/2018
Descumprimento do prazo para encaminhamento da
Prestação de Contas Anual (passível de multa conforme
art. 135 da LC 621/12);
3 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES sob responsabilidade de ANTÔNIO CARLOS MACHADO - Relatório Técnico 54/2018
Item 4.1.1 do RT - Abertura de crédito adicional sem autorização legal (Base Legal: artigo 167, V, da Constituição

Federal de 1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964);
Item 4.1.2 do RT - Abertura de crédito adicional utilizando fonte de recurso sem lastro financeiro (Base Legal: artigo 167, V, da Constituição Federal de 1988 e artigo 43
da Lei Federal 4.320/1964);
Item 4.2.1 do RT - 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
(Lei Municipal 1.268/2015);
Item 6.1 do RT - Ausência de controles das fontes de recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado (Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da
Lei Federal nº 4.320/1964);
Item 6.2 do RT - Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio nas contas públicas (Base Normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº 101/2000);
Item 7.1.1 do RT - Descumprimento do limite legal relativo às despesas com pessoal do Poder Executivo municipal (Base Legal: artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000);
Item 7.4.2 do RT - Contração de despesas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (Base Legal: artigo
42 da Lei Complementar 101/2000);
Item 8.1.1 do RT - Descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino (Base Legal: Art. 212, caput, da
Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do
ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
www.tce.es.gov.br

da Constituição da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006);
Item 10.1 do RT - Ausência de medidas administrativas
que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual (Base legal: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015).
Regularmente citados, os Srs. Arnóbio Pinheiro Silva e
Antônio Carlos Machado não apresentaram alegações
de defesa e/ou documentos, tendo sido declara a revelia
dos dois responsáveis pelo relator do processo (Decisão
Monocrática 01206/2018).
Desta forma, não há nos autos justificativas e documentos que esclareçam ou elidam os indicativos de irregularidades.
4 GESTÃO FISCAL
3.1 DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal
Poder Executivo
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em
relação à RCL

Valor
59.800.124,61
32.716.572,42
54,71%

Fonte: Processo TC 3.674/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em
relação à RCL

Valor
59.800.124,61
34.734.640,05
58,08%

Fonte: Processo TC 3.674/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Constatou-se o descumprimento do limite máximo de
despesa com pessoal, Poder Executivo (item 7.1.1 do RT
54/2018). Histórico do descumprimento:

TO (ART. 42 DA LRF)

(FIGURA)

Conforme o item 7.4.2 do RT 54/2018, foram identificadas evidências do descumprimento dos arts. 42 e 55 da
LRF.

No 3º quadrimestre/2016 a apuração do TCEES constatou índice de 54,71%, também acima do limite máximo.

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):

3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RT 54/2018, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), conforme evidenciado a seguir:
Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

Valor
4.729.476,79
2.348.707,91
2.380.768,88
59.800.124,61
3,98%

Fonte: Processo TC 3.674/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Com base nas demonstrações contábeis e no Relatório
de Gestão encaminhados pelo jurisdicionado à Corte
de Contas, observa-se que não houve a contratação de
operações de crédito nem a concessão de garantias ou
contra garantia de valores no exercício de 2016.
3.4 RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o
exercício sob análise, constata-se a inexistência de previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.
3.5 INCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM FINAL DE MANDA-

Disponibilida- Obrigações financeiras
D e s t i n a ç ã o de de caixa Até 30/04 A partir de
dos Recursos bruta
01/05
Saúde - Re- 156.160,58
19.034,36 90.198,79
cursos próprios
Educação
- 446.916,71
188.228,58 1.228.484,90
Recursos próprios
Não
vincu- 790.642,98
111.878,50 1.079.504,27
ladas
Total
1.393.720,27 319.141,44 2.398.187,96

Dispon. Lí- Dispon. Líquida
quida
31/12
30/04
137.126,22
46.927,43

258.688,13

-969.796,77

678.764,48

-400.739,79

1.074.578,83 -1.323.609,13

Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):
Dispon. LíquiD e s t i n a ç ã o da antes inscridos Recursos ção RPNP
Saúde - Re- 46.927,43
cursos próprios
Educação
- -969.796,77
Recursos próprios
Não
vincu- -400.739,79
ladas
Total
-1.323.609,13

Obrigações financeiras
Até 30/04 A partir de
01/05
40.666,11 318.735,91

Dispon.
Lí- Dispon.
Líquida
quida
em 30/04
Em 31/12
6.261,32
-312.474,59

14.284,00

0

-984.080,77

-984.080,77

98.406,31

1.354.681,71

-499.146,10

-1.853.827,81

153.356,42 1.673.417,62 -1.476.965,55 -3.150.383,17

Conforme o RT 54/2018, não foram identificadas evidências do descumprimento do art. 21 da LRF.
4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor
3.586.159,90
34.515.846,11
38.102.006,01

8.717.344,50
22,88%

Fonte: Processo TC 3.674/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da tabela acima verifica-se que o município descumpriu
com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado
à educação (Item 8.1.1 do RT 54/2018).
4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em
R$ 1,00

Consta do APÊNDICE G do mencionado RT as seguintes
informações sobre as obrigações de despesa do período
vedativo consideradas na apuração: nº e data do empenho, fornecedor, histórico da despesa, classificação dos
restos a pagar entre processados e não processados, valor, fonte de recursos, nº e data de assinatura do contrato/congênere.

Fonte: Processo TC 3.674/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

3.6 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR
DO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO

Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 60% relacionado

www.tce.es.gov.br

Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos
proﬁssionais do magistério
% de aplicação

Valor
14.520.110,91
11.061.233,93
76,18%

Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ao pagamento dos profissionais do magistério.
4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação em
ações e serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
% de aplicação

Valor
3.586.159,90
34.515.846,11
38.102.006,01
8.566.916,16
22,48%

Fonte: Processo TC 3.674/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional relacionado às ações
e serviços públicos de saúde.
4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Conforme o RT 54/2018, baseado na documentação que
integra a prestação de contas sob análise, foram apurados os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo no decorrer do
exercício de 2016, e concluiu-se que o limite imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil foi respeitado, conforme demonstrado sinteticamente na tabela a seguir:
Transferências para o Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receita tributária e transferências –
2012 (Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência
Valor efetivamente transferido

Valor
38.684.887,97
7,00%
2.707.942,16
2.575.642,20

Fonte: Processo TC 3.674/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Pinheiros, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido
à Câmara Municipal de Pinheiros, recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. ANTÔNIO
CARLOS MACHADO, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, na forma do art. 80 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a mantença dos indicativos
de irregularidades apontados no RT 54/2018 (itens 4.1.1,
4.1.2, 4.2.1, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.4.2, 8.1.1 e 10.1).

Afinal, denota-se que as irregularidades que maculam
a prestação de contas em análise consubstanciam grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, emitir parecer prévio pela sua rejeição, nos termos do art. 80, inciso III, da LC n. 621/12.
Aliás, o quantitativo de irregularidades evidenciadas, por
si só, é motivo para macular a integridade das contas,
conforme entendimento do Excelso Tribunal de Contas
da União:
A multiplicidade de falhas e irregularidades, avaliadas
em conjunto e a repetição de algumas delas já apontadas em exercícios anteriores são fundamentos suficientes para a irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável. (Acórdão nº 3.137/2006 – 2ª Câmara
– Rel. Min. Ubiratan Aguiar).

“[...]

Notadamente, a irregularidade “Descumprimento do
mínimo constitucional na aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino” – por intermédio da qual restou apurado pela equipe técnica a aplicação de apenas 22,88% da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências –, representa ofensa à norma do art. 212, caput, da Constituição
Federal, que exige a aplicação mínima de 25%, comprometendo a manutenção e o desenvolvimento do Ensino
no Município e a autonomia política MUNICIPal.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério Público de Contas, motivo pelo
qual, independentemente de transcrição, passa a fazer
parte integrante deste pelos fundamentos de fato e de
direito ali deduzidos.

Afinal, não se pode olvidar que a aplicação do mínimo
exigido da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino foi erigida a princípio constitucional sensível pela Emenda Constitucional
nº 14/1996, cuja inobservância pode acarretar, além da
perda da assistência financeira da União e do Estado,

Opina-se ainda pela aplicação de multa ao novo prefeito,
ARNÓBIO PINHEIRO SILVA, tendo em vista o descumprimento do prazo regulamentar de encaminhamento da
PCA.
Vitória/ES, 8 de agosto de 2018. [...]”
O Parecer 3824/2018 do Ministério Público de Contas
acresce suas considerações acerca das irregularidades
observadas:

www.tce.es.gov.br
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conforme artigos 76 e 87, § 6º, da LDB, a sanção politicamente mais grave existente em um Estado Federal: a
intervenção na autonomia política. O instituto da intervenção, contido no art. 35, III, “e”, da CF, é excepcionalíssimo e denota a relevância da Educação para o Estado brasileiro.
Outrossim, trata-se de irregularidade considerada gravíssima pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (Resolução Normativa n. 17/2010).
Frise-se, que o Tribunal Superior Eleitoral considera que
a não aplicação do mínimo em educação importa irregularidade insanável, senão vejamos:
REJEIÇÃO DE CONTAS - ALÍNEA G DO ARTIGO 1° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 64/1990 - ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Em se tratando de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, esta última quanto à aplicação, no ensino, de valor abaixo do piso ﬁxado, o ato
surge como de improbidade, sendo ínsito o elemento
subjetivo - o dolo. (REspe n. 196-62.2012.6.26.0245/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio, 22/10/2013) (grifo nosso).
Eleições 2012. Registro de candidatura. Inelegibilidade.
Art. 1°, 1, g, da Lei Complementar n° 64190. Incidência.
Agravo regimental. Reiteração.
[...] 2. A não aplicação do percentual mínimo constitucional da receita de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino e o descumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal constituem vícios insanáveis que conﬁguram, em tese, ato doloso de improbidade administrativa.
[...] 5. Fundamentos da decisão agravada não infirma-

dos.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR-REspe n. 86-74.2012.6.26.0209/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 16/05/2013) (grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR
64/90. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% EM EDUCAÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESPROVIMENTO.
1. A rejeição de contas do agravante em virtude da não
aplicação do percentual mínimo de 25% exigido no art.
212 da CF/88 conﬁgura irregularidade insanável e ato
doloso de improbidade administrativa, incidindo a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 (REspe
246-59/SP, de minha relatoria, PSESS de 27.11.2012).
[...] 3. Agravo regimental não provido. (AgR-REspe n.
74-86.2012.626.0168, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi,
29/11/2012) (grifos nossos).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. INELEGIBILIDADE. ART. 1 0, 1, g, DA LC 64190. NÃO APLICAÇÃO.
PERCENTUAL MÍNIMO RECURSOS. EDUCAÇÃO. ART.
212 CF/88. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO DOLOSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGADO PROVIMENTO.
1. A educação é direito indisponível, prioritariamente
garantido, na esfera municipal, para o ensino infantil e
fundamental (art. 211, § 2 0, da CF/88) e imune à discricionariedade do agente político. Precedente do STF.
2. A desaprovação de contas de prefeito, por meio de
decreto legislativo, em virtude da não aplicação do percentual mínimo de 25% exigido pelo art. 212 da CF/88,
www.tce.es.gov.br

conﬁgura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa, incidindo a inelegibilidade
prevista no art. 1 0, 1, g, da LC 64190. Precedente.
3. Na espécie, é incontroverso que o recorrente deixou
de aplicar em educação 10% dos 25% exigidos pelo art.
212 da CF/88, irregularidade insanável e hipótese de violação de princípios da administração pública. Configurou-se, ainda que em tese, o ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 11, II, d Lei 8.429/92.
4. Recurso especial não provido. (REspe n. 24659.2012.6.26.0190/SP, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi,
27/11/2012) (grifos nossos).
Destarte, sublinha-se a correta subsunção dos fatos à
norma legal efetuada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, que opinou pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação
das contas.
Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas seja
emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Pinheiros, referente ao exercício de 2016, sob
responsabilidade de Antônio Carlos Machado, na forma
do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012, bem como pela aplicação de multa ao novo prefeito, Arnóbio Pinheiro Silva, tendo em vista o descumprimento do prazo regulamentar de encaminhamento da prestação de contas
anual.
Vitória, 1 de fevereiro de 2019.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamenSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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tação até aqui expendida, corroborando integralmente
o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, com fulcro no artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição Estadual, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Pinheiros, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Antônio Carlos Machado - Prefeito Municipal de Pinheiros, relativas ao exercício financeiro de
2016, conforme dispõem o inciso III do art.132, do Regimento Interno deste Tribunal e o inciso III do art. 80, da
Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das irregularidades apontadas na Instrução Técnica
Conclusiva 3125/2018, a seguir relacionadas:
1.1.1 Abertura de crédito adicional sem autorização legal - (Item 4.1.1 do RT 54/2018)
(Base Legal: artigo 167, V, da Constituição Federal de
1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964);
1.1.2 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de
recurso sem lastro ﬁnanceiro (Item 4.1.2 do RT 54/2018)
(Base Legal: artigo 167, V, da Constituição Federal de
1988 e artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964);
1.1.3 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO

quanto à limitação de empenho - (Item 4.2.1 do RT
54/2018)
(Base Legal: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF) e 24 da LDO (Lei Municipal 1.268/2015);
1.1.4 Ausência de controles das fontes de recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado - (Item 6.1 do RT 54/2018)
(Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964);
1.1.5 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio nas contas públicas - (Item 6.2 do RT 54/2018)
(Base Normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000);
1.1.6 Descumprimento do limite legal relativo às despesas com pessoal do Poder Executivo municipal - (Item
7.1.1 do RT 54/2018)
(Base Legal: artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo 19,
III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000);

53/2006);
1.1.9 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a Prestação de Contas Anual - (Item 10.1 do RT 54/2018)
(Base legal: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art
5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015).
1.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e §2° e 281 do
RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o senhor Antônio Carlos Machado– Prefeito
Municipal frente à Prefeitura Municipal de Pinheiros no
exercício de 2016, pelo descumprimento do disposto no
art. 5°, §§1° e 2°, da Lei n. 10.028/00; e para responsabilizar o senhor Arnóbio Pinheiro da Silva pelo descumprimento do prazo para encaminhamento da Prestação
de Contas Anual (passível de multa conforme art. 135 da
LC 621/12);
1.3 ARQUIVAR os autos do processo após transito em
julgado
2. Unânime.

1.1.7 Contração de despesas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento - (Item 7.4.2 do RT 54/2018)

3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.

(Base Legal: artigo 42 da Lei Complementar 101/2000);

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

1.1.8 Descumprimento do mínimo constitucional na
aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino - (Item 8.1.1 do RT 54/2018)
(Base Legal: 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
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
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FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA SUBSTITUTA 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
PARECER PRÉVIO TC-112/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 05101/2017-8, 10180/2016-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS - FORMAR
AUTOS APARTADOS PARA REPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Anchieta, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Marcus

Vinicius Doelinger Assad - Prefeito Municipal.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1084/2017
onde constam indícios de irregularidades as quais foram
apontadas na Instrução Técnica Inicial 1525/2017, com
sugestão de citação do responsável, o que foi acolhido
na Decisão Monocrática 2042/2017:

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.

Descrição do achado
4.1.1 Abertura de Crédito Adicional
sem autorização legal
4.1.2 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de recurso sem lastro financeiro
4.2.1 Inobservância dos requisitos da
LRF e da LDO quanto à limitação de
empenho
6.1 Ausência de controle das fontes de
recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado
6.2 Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas
7.4.2
Contração de despesas
nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento
8.4
Ausência de parecer integral sobre as contas de 2016 emitido
pelo Conselho de Acompanhamento e
Controle Social da Saúde
10.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual.

Responsável
MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

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 2994/2018 abaixo transcrita:
“[...]
2. Da prestação de contas anual

MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

Devidamente citado, o responsável apresentou razões
de defesa no prazo legal.
Foram os autos submetidos à análise da área técnica a qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
2994/2018, opinando pela rejeição das contas apresentadas. O Ministério Público de Contas manifesta-se no
mesmo sentido no Parecer 3685/2018 da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva.
www.tce.es.gov.br

2.1 Abertura de crédito adicional sem autorização legal
(item 4.1.1 do RT nº 1084/2017)
Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal
de 1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.
Dos Fatos:
A análise efetuada no item 4.1.1 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:
Compulsando os documentos enviados a este Tribunal de Contas, especificamente o arquivo DEMCAD (Demonstrativo dos Créditos Adicionais), verificou-se que
foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais com base na Lei Municipal 1.129/2016 no montante de R$ 126.405.891,68 (cento e vinte e seis milhões
quatrocentos e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), sendo que deste total R$
761.421,54 (setecentos e sessenta e um mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos) referiam-se aos créditos especiais.
Ocorre que, inicialmente, foram abertos créditos especiais com base na lei orçamentária original – Lei
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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1.129/2016 – sendo que tais créditos somente por lei específica poderiam ser incorporados ao orçamento vigente. Assim, sugere-se citar o gestor para os esclarecimentos devidos.

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa, acompanhada de documentos (Defesa de Justificativa 716/2018-4 e Peça Complementar 9505/20187)

plementação. A partir do veto e enquanto não era aprovado, passou a utilizar o percentual de 60% de limite para abertura de crédito estipulado no projeto de lei orçamentária.

De outra face, tem-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no montante de R$ 8.489.786,79 (oito milhões quatrocentos e oitenta e nove mil setecentos
e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), cuja lei
autorizativa foi a Lei Municipal 1.125/2015.

(FIGURA)

A Lei Municipal nº 1125/2015 (LDO 2016) estabeleceu
no artigo 33 e parágrafos o seguinte:

Ocorre que a referida lei (1.125/2015) trata-se da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2015 e não é instrumento adequado para conter
tal tipo de autorização. Ademais, o percentual “permitido” para a abertura de créditos adicionais suplementares na LDO diverge daquele gravado na LOA, devendo,
neste caso, ser considerado o percentual da lei posterior
por revogar a lei anterior naquilo em que se dispuserem
de maneira contrária.
Assim, sugere-se citar o gestor para esclarecer a abertura de créditos adicionais suplementares com base em
autorização contida na LDO.
Tabela 1): Créditos adicionais abertos no exercício
R$ 1,00
Leis

1.125/2015
1.129/2016
1.158/2016
1.172/2016
Total

Créditos adi- Créditos adi- C r é d i t o s
cionais suple- cionais espe- adicionais
ex t ra o rd i mentares
ciais
nários
8.489.786,79
0,00
0,00
125.644.470,14 761.421,54
0,00
943.997,00
10.250,00
0,00
17.181.802,95 0,00
0,00
152.260.056,88 771.671,54
0,00

Em

Total

8.489.786,79
126.405.891,68
954.247,00
17.181.802,95
153.031.728,42

Fonte: Processo TC 5.101/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Da justiﬁcativa:

Da Análise da Justiﬁcativa
A análise efetuada no RT 1084/2017 apontou dois indicativos de irregularidades, o primeiro trata da abertura
de créditos especiais no valor de R$ 761.421,54 tendo
como lei autorizativa a LOA, quando deveriam ser autorizados por lei específica. O segundo indicativo trata da
abertura de créditos adicionais suplementares, no valor
de R$ 8.489.786,79, abertos utilizando-se a LDO, instrumento não considerado adequado para tanto.
Com relação aos créditos especiais o gestor alega que foram enviados três projetos de lei sobre a matéria e dois
deles foram aprovados, ficando o terceiro aguardando
tramitação na Casa Legislativa. Consultando-se a documentação enviada juntamente à defesa, constata-se que
as Leis Municipais nº 1.148/2016 e 1.158/2016, autorizaram a abertura de créditos adicionais especiais, respectivamente nos valores de R$ 243.054,38 e R$ 10.250,00,
totalizando R$ 253.304,38.
Desta forma, verifica-se que do total de R$ 771.671,54 de
créditos adicionais especiais, constantes no Demonstrativo dos Créditos Adicionais encaminhado na PCA, o gestor comprovou que R$ 253.304,38 foram abertos através
de lei específica, configurando-se que R$ 518.367,16 foram abertos sem autorização legal.
Quanto aos créditos adicionais suplementares, o gestor
argumenta que vetou a Lei Orçamentária aprovada pela
Câmara tendo em vista a redução do percentual de suwww.tce.es.gov.br

(FIGURA)
Observa-se que a LDO autoriza a utilização da programação constante no projeto de lei orçamentária, limitada a
1/12 avos do total de cada dotação, caso este não seja
sancionada até 31 de dezembro de 2015. Assim, tendo
em vista que a Lei Orçamentária de 2016 foi sancionada no dia 19/01/2016, a utilização do projeto de lei para atender as despesas nesse intervalo de tempo (de 01
a 19/01/2016) encontra-se adequada. Não obstante, o
defendente não apresentou cópia do projeto de lei orçamentário, impedindo assim análise pormenorizada da
programação das despesas nele contida e consequentemente das despesas inseridas ou não no limite de 1/12
estabelecido no artigo 33 da Lei 1125/2016. Ainda, considerando-se que dentre o início do exercício de 2016 até
a sanção da LOA o Município permaneceu sem orçamento por 18 dias, o defendente não demonstrou a real necessidade de abertura dos créditos suplementares totalizando R$ 8.489.786,79 nesse pequeno intervalo de tempo.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade apontado no item 4.1.1 do RT 1084/2017.
2.2 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de
recursos sem lastro ﬁnanceiro (item 4.1.2 do RT nº
1084/2017)
Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

172

ATOS DA 1a CÂMARA

de 1988 e artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.
Dos Fatos:
A análise efetuada no item 4.1.2 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:
Compulsando os documentos enviados a este Tribunal de Contas, especificamente o arquivo DEMCAD
(Demonstrativo dos Créditos Adicionais), verificou-se
que foram abertos créditos adicionais suplementares
e especiais com base nas leis municipais 1.125/2015,
1.129/2016, 1.158/2016 e 1.172/2015 totalizando R$
153.031.728,42 (cento e cinquenta e três milhões trinta
e um mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois
centavos), sendo que deste total, R$ 6.318.984,47 (seis
milhões trezentos e dezoito mil novecentos e oitenta e
quatro reais e quarenta e sete centavos) tiveram como
fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior e R$ 506.789,04 (quinhentos e seis mil setecentos
e oitenta e nove reais e quatro centavos) tiveram como
fonte de recurso o excesso de arrecadação.
Ocorre que conforme apontado neste Relatório Técnico, o município de Anchieta teve, no exercício financeiro de 2015, déficit financeiro de R$ 5.003.580,02 (cinco
milhões três mil quinhentos e oitenta reais e dois centavos). Por seu turno, a arrecadação no exercício financeiro de 2016 foi cerca de quatorze milhões de reais abaixo
do previsto na LOA.
Assim, verifica-se que as fontes de recurso “superávit financeiro” e “excesso de arrecadação”, utilizadas para a
abertura de créditos adicionais, não possuíam lastro financeiro suficiente. Nesse sentido, sugere-se citar o gestor para os esclarecimentos devidos.
Tabela 03: Fontes de Créditos Adicionais Em R$ 1,00

Anulação de dotações
Excesso de arrecadação
Superávit Financeiro
Operações de Crédito
Anulação de Reserva de Contingência
Recursos sem despesas correspondentes (§8º do art. 166, CF/1988)
Saldo de créditos especiais/extraordinários aberto nos últimos 4 meses
Recursos de Convênios
Total

146.205.954,91
506.789,04
6.318.984,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.031.728,42

Fonte: Processo TC 5.101/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Das justiﬁcativas:
Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte
justificativa, (Defesa de Justificativa 716/2018-4)
(FIGURA)
Da Análise da Justiﬁcativa
Conforme o RT foram abertos créditos cuja fonte de
recursos foi o excesso de arrecadação no valor de R$
506.789,04 e superávit financeiro apurado no exercício
anterior no montante de R$ 6.318.984,47, ambas sem
lastro financeiro.
O defendente argumenta que no exercício financeiro de
2016 as receitas arrecadadas foram superiores a despesa
executada e menciona que tal fato foi demonstrado na
tabela 09 do RT 1084/2017. Realmente o Município de
Anchieta apresentou resultado orçamentário superavitário em R$ 5.223.374,28, no entanto, o item em análise
trata da existência ou não de superávit ﬁnanceiro capaz
de lastrear os créditos abertos, na forma das leis complementares 4320/64 e 101/00.
De acordo com o Balanço Patrimonial, Arquivo BALPAT,
o exercício de 2015 o Município apresentou déficit financeiro de R$ 5.003.580,02, não sendo possível a parwww.tce.es.gov.br

tir desse resultado a abertura de créditos adicionais suplementares.
Com relação aos créditos abertos por excesso de arrecadação constata-se que tal excesso não ocorreu, tendo em vista que em 2016 a receita total arrecadada representou 94,98% da prevista, ocorrendo resultado ainda pior no exercício de 2015 da ordem de 83,27%.
Diante do exposto, sugere manter o indicativo de irregularidade apontado no item 4.1.2 do RT 1084/2017.
2.3 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto à limitação de empenho (item 4.2.1 do RT nº
1084/2017)
Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e 25 da LDO.
Dos Fatos:
A análise efetuada no item 4.2.1 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:
Observou-se que o município de Anchieta não atingiu as
metas estabelecidas na LDO para resultado primário e
nominal no exercício financeiro.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) determina que a possibilidade de não realização das metas de resultado primário e nominal estabelecidas na LDO requer do responsável a promoção, por
ato próprio e nos montantes necessários, da limitação
de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO),
conforme transcrição:
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 estabeleciSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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das 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.
Tendo em vista que o município não possui superávit financeiro proveniente de exercício anterior, recebeu pareceres de alerta deste TCEES pelo não cumprimento das
metas, propõe-se, nos termos do art. 9º da LRF, a citação
do 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.
Tabela 04: Resultados Primário e Nominal Em R$ 1,00
Rubrica
Receita Primária
Despesa Primária
Resultado Primário

Meta LDO
324.000.000,00
329.000.000,00
-5.000.000,00

Execução
249.507.422,14
256.914.231,55
-7.406.809,41

Resultado Nominal

0,00

42.401.629,30

Fonte: Processo TC 5.101/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Das justiﬁcativas:
Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa, acompanhadas de documentos. (Defesa de Justificativa 716/2018-4 e Peça Complementar
9505/2018-7)
(FIGURA)
Da Análise da Justiﬁcativa
Da análise dos Decretos enviados (Peça Complementar
9505/2018-7), verifica-se que apenas dois são referentes ao exercício de 2016 e não estabelecem limitação de
empenho e movimentação financeira.

Cabe lembrar a premissa expressa no art. 1º, §1º da Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000), onde estabelece que “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe
a ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas”. (g.n.)
A partir da leitura desse dispositivo legal, pode-se afirmar que foi criada a obrigação do gestor público de zelar
pelo alcance do equilíbrio orçamentário e financeiro do
ente público, em cada exercício.
Dessa forma, cabe ao gestor, balizado pelas normas legais da administração dos recursos públicos, utilizar-se
das ferramentas gerenciais para promover o equilíbrio
das contas públicas, compatibilizando a realização dos
gastos autorizados na lei orçamentária anual com a disponibilidade financeira.
O art. 9º da LRF estabelece as diretrizes a serem adotadas pelo ente, no caso de verificação de possível não
cumprimento das metas de resultado primário e nominal ao final de cada bimestre.
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.
Percebe-se que a LRF, por meio do art. 9º, direciona o
caminho a ser seguido pelo gestor em caso de potencial possibilidade de não realização do resultado primáwww.tce.es.gov.br

rio e nominal.
Ademais, a própria LDO do município, em seu art. 24,
contempla quais os critérios a serem observados para a
limitação de empenhos e movimentação financeira, a serem adotados pelos Poderes Executivo e Legislativo de
forma proporcional:
Art. 24. No caso de necessidade de limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, a serem efetivadas nas hipóteses previstas no
art. 9° e no inciso II, § 1°, do art. 31, da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, essa limitação será aplicada
aos Poderes Executivo e Legislativo de forma proporcional à participação de seus orçamentos, excluídas as duplicidades, na Lei Orçamentária Anual, no conjunto de
“outras despesas correntes “ e no de “investimentos e
inversões financeiras “.
Parágrafo único. O repasse financeiro a que se refere o
artigo 168, da Constituição Federal, fica incluído na limitação prevista no caput deste artigo.
Ressalta-se, ainda, que os orçamentos devem reﬂetir,
por meio de levantamentos técnicos rigorosos, a realidade do município, considerando-se sua situação financeira real, a fim de auxiliar no atingimento do equilíbrio financeiro e orçamentário.
Com relação ao município de Anchieta, consta do Balanço Orçamentário que o município teve um déficit de arrecadação, em relação ao previsto, de R$ 13.977.272,47.
As autorizações de despesas durante o exercício alcançaram o montante de R$ 285.410.464,80, do qual foi
empenhado um montante de R$ 259.384.044,54. Contudo, considerando-se que o orçamento inicial foi de
R$ 278.584.691,29, o que se verifica é que durante o
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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exercício de 2016 ocorreu aumento de R$ 6.825.773,51
na autorização de despesas resultante de abertura de
créditos adicionais com recursos de excesso de arrecadação e superávit financeiro do exercício anterior, contrastando frontalmente com as determinações impostas pela LRF e LDO e com o agravante de que, conforme
demonstrado no item 2.2 desta Instrução, tais fontes de
recursos não existiram. Constatou-se ainda que a dívida
consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, que em 2015 era zero, passou a 2,20%.
Ou seja, resta caracterizado o descumprimento dos arts.
9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município.
Cabe salientar que o responsável recebeu pareceres
de alerta deste TCEES referentes ao 2º, 3º e 4º bimestres de 2016: Processos TC 4563/2016, 6968/2016 e
10180/2016.
Diante de todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade apontado no item 4.2.1 do RT
1084/2017.
2.4 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro
encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado (item 6.1 do RT nº 1084/2017)
Base normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.
2.5 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 6.2 do RT nº
1084/2017)
Base normativa: Artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Antes da transcrição dos apontes efetuados em 2.4 e 2.5

do RT 1084/2017, e respectiva defesa, cabe esclarecer
que os dois itens estão sendo analisados em conjunto,
por apresentarem conteúdo similar, seguindo o entendimento da defesa.
Dos Fatos:
A análise efetuada no item 6.1 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:
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:
Fonte de Recursos
FUNDEB (40%)
MDE
SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS
ROYALTIES DO PETRÓLEO
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO
VINCULADA

Resultado Financeiro (R$)
-5.409.609,76
-24.763.455,92
-10.658.781,93
-432.100,77
-2.212.410,04

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 citação do Prefeito para que apresente as justificativas e/ou documentos
que esclareçam este indicativo de irregularidade.
A análise efetuada no item 6.2 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:
Conforme evidenciado nos demonstrativos contábeis,
do superávit financeiro de R$69.828.601,48 (sessenta e
nove milhões oitocentos e vinte e oito mil seiscentos e
um reais e quarenta e oito centavos), R$ 100.706.839,27
(cem milhões setecentos e seis mil oitocentos e trinta e
www.tce.es.gov.br

nove reais e vinte e sete centavos) é pertinente ao Instituto de Previdência, resultando em uma deficiência,
no âmbito das UG Prefeitura e Fundo de Saúde, de R$
30.878.237,79 (trinta milhões oitocentos e setenta e oito mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se que o déficit financeiro nas
diversas fontes especificadas a seguir, resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros, sendo que a fonte recursos ordinários não possui resultado positivo suficiente para a cobertura:
Fonte de Recursos
FUNDEB (40%)
MDE
SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS
ROYALTIES DO PETRÓLEO
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO
VINCULADA

Resultado Financeiro (R$)
-5.409.609,76
-24.763.455,92
-10.658.781,93
-432.100,77
-2.212.410,04

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do
art. 8º, da Lei Complementar 101/2000, os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citação do Prefeito para que apresente as justificativas e/ou documentos
que esclareçam este indicativo de desequilíbrio das contas públicas.
Das justiﬁcativas:
Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte
justificativa. (Defesa de Justificativa 716/2018-4), quanto ao item 6.1:
(FIGURA)
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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E quanto ao item 6.2:
(FIGURA)
Da Análise das Justiﬁcativas:
Os apontamentos 2.4 e 2.5 são claros ao indicar a existência de déficits financeiros em diversas fontes de recursos, conforme evidenciado nos demonstrativos contábeis, tendo sido relacionadas, nos dois apontes, as fontes FUNDEB (40%), MDE, SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,
ROYALTIES DO PETRÓLEO, OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA.
Foi dito, inclusive, no aponte 2.5, que apesar de os demonstrativos contábeis do ente evidenciarem superávit
de R$ 69.828.601,48, está embutido neste número o superávit financeiro do IPAS, de R$ 100.706.839,27, cuja
destinação é específica, para fins previdenciários. Desta
forma, na verdade, as fontes de recursos pertinentes às
unidades gestoras prefeitura e fundo de saúde encerraram o exercício com déficit financeiro da ordem de 30,8
milhões de reais.
Foi registrado também que, nos termos do parágrafo
único, do art. 8º, da Lei Complementar 101/2000, 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.
Na primeira parte da defesa, conforme se observa nas
justificativas apresentadas anteriormente, o gestor alega
não possuir meios de corrigir a irregularidade, indicando ainda que o Balanço Patrimonial enviado na PCA não
condiz com a realidade.
Cabe esclarecer que essa ausência de controle no resultado financeiro apresentado por fontes de recursos, in-

clusive, foi objeto de apontamento também em 2015,
conforme se verifica do item 7.4 do RT 29/2017, processo TC 4107/2016, sendo um dos itens que resultou na
opinião pela rejeição das contas daquele exercício financeiro.
Ou seja, conforme o próprio responsável admite, o balanço patrimonial não reﬂete a real situação financeira
do ente. Porém, o problema já vem de exercícios anteriores, sob sua administração.
A prestação de contas do prefeito resulta da consolidação das informações contábeis das unidades gestoras
do Poder Executivo, que no caso em tela, compõe-se de
Fundo de Saúde, IPAS e Prefeitura Municipal. E, nesse
sentido, na segunda parte da defesa foi demonstrado
desentendimento de que o resultado financeiro consolidado é a soma dos resultados financeiros dessas 3 unidades gestoras.
Verifica-se que também não apresenta alegações de defesa e documentos probantes que justifiquem o déficit
financeiro verificado nas fontes especificadas, FUNDEB
(40%), MDE, SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS, ROYALTIES
DO PETRÓLEO, OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA.
Muito embora os documentos, integrantes da Prestação de Contas Anual em análise, sejam encaminhados
por gestor diverso ao responsável pela administração
do exercício em análise, cabe a este último, quando instado por esta Corte a se manifestar, a responsabilidade
por demonstrar a correta e adequada atuação no exercício de suas 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 Lewww.tce.es.gov.br

gislativo municipal.
Desta forma, constata-se que o gestor não apresentou
elementos suficientes e/ou documentos que esclarecessem os déficits financeiros existentes nas diversas fontes, conforme Relatório Técnico.
Diante do exposto, sugere manter o indicativo de irregularidade apontado no item 6.1 do RT 1084/2017.
2.7 (sic leia-se item 2.6) Contratação de despesas nos
dois últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento (item 7.4.2
do RT nº 1084/2017)
Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar
101/2000.
Dos Fatos:
A análise efetuada no item 6.2 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:
Com vistas ao equilíbrio das contas públicas, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabeleceu, em seu artigo 42,
a vedação ao titular de Poder ou órgão, de contrair, nos
dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao discorrer sobre o tema em seu Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF), assim se pronunciou:
Como regra geral, as despesas devem ser executadas e
pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente,
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no
exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da
geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à
execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar
aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato,
a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente em que se
previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas,
nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros.
[...]
Ao assumir uma obrigação de despesa através de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de
contratação no seu último ano de mandato, o gestor deve verificar previamente se poderá pagá-la, valendo-se
de um ﬂuxo de caixa que levará em consideração “os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício” e não apenas nos dois últimos quadrimestres.
[...]
De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de
obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres,
deverão ser pagas até o final do ano ou, se for o caso,
ser pagas no ano seguinte com recursos provisionados
no ano anterior. Para cumprimento da regra, o limite a
ser observado é o de disponibilidade de caixa, considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até
o final do exercício. Para que essas despesas possam ser
pagas, é preciso pagar primeiramente os credores mais
antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem cronológica

das obrigações.

pagar não processados (R$):

Em relação ao art. 42 da LRF, observados as vinculações
dos recursos públicos (parágrafo único do art. 8º da mesma lei), a verificação do cumprimento se dá pelo confronto das obrigações contraídas com a disponibilidade
de caixa existente, levando-se em conta os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício e não apenas nos dois últimos quadrimestres. Havendo insuficiência de recursos financeiros, resta configurado o descumprimento do dispositivo.
Entende-se como assunção de obrigação de despesa
aquela proveniente de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação. Nesse aspecto, dispõe a Lei 8.666/1993 (art. 62):
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
(grifo nosso).
Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento
de contrato, a nota de empenho pode extrapolar o aspecto meramente orçamentário-financeiro e assumir natureza contratual.
Do detalhamento a seguir observou-se que o Poder Executivo contraiu obrigações de despesa no período vedativo com insuficiência de recursos financeiros para pagamento, nas seguintes fontes de recursos:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
www.tce.es.gov.br

Destinação dos
Recursos
Saúde Recursos
próprios
Educação
- Recursos próprios
Educação
- Outros
recursos
Não vinculadas
Total

D i s p o n i b i l i - Obrigações financeiras
Dispon. Líqui- Dispon. Líquida
dade de caixa Até 31/04
31/12
A partir de da 30/04
bruta
01/05
375.884,15
3.359.961,28 4.177.095,62 -2.984.077,13 -7.161.172,75

411.744,29

4.054.983,53

3.729.061,28

-3.643.239,24 -7.372.300,52

249.801,93

9.767,60

70.117,75

240.034,33

9.993.052,57

5.912.432,34

10.602.737,31 4.080.620,23

169.916,58

-6.522.117,08

11.030.482,94 13.337.144,75 18.579.011,96 -2.306.661,81 -20.885.673,77

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

Dispon. Líquida Obrigações financeiras
Dispon. Líquida Dispon. Líquida
antes inscrição Até 31/04
Em 31/12
A partir de em 30/04
RPNP
01/05

-7.161.172,75

2.642.739,99

1.967.072,11

-9.803.912,74

-11.770.984,85

-7.372.300,52

244.478,55

990.943,28

-7.616.779,07

-8.607.722,35

169.916,58

19.925,83

279.481,22

149.990,75

-129.490,47

-6.522.117,08

3.409.584,38

2.911.283,89

-9.931.701,46

-12.842.985,35

-20.885.673,77 6.316.728,75 6.148.780,50 -27.202.402,52 -33.351.183,02

A inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira também encontra vedação no art.
55 da LRF.
Os restos a pagar empenhados e liquidados no período
vedativo, derivados ou não de contratações pactuadas
são os evidenciados no APÊNDICE G deste Relatório Técnico, nas fontes Saúde e Educação (Recursos próprios),
Educação – Outros Recursos e Não Vinculados.
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Consta do referido APÊNDICE G as seguintes informações sobre as obrigações de despesa consideradas na
apuração: nº e data do empenho, fornecedor, histórico
da despesa, classificação dos restos a pagar entre processados e não processados, valor, fonte de recursos, nº
e data de assinatura do contrato/congênere.
Insta registrar, por oportuno, que também se observou a
inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira, descumprindo, assim, o artigo 55,
III, b, da Lei Complementar 101/2000.
Diante do exposto, propomos a citação do responsável
para apresentar alegações de defesa acompanhadas de
documentos comprobatórios, tendo em vista que o Poder Executivo contraiu despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (art. 42 da LRF).
Da justiﬁcativa:
Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa, acompanhada de documentos. (Defesa de Justificativa 716/2018-4 e Peça Complementar 9505/20187)
(FIGURA)
Da Análise da Justiﬁcativa
O defendente argumenta que não houve contratação de
despesas nos dois últimos quadrimestres do exercício de
2016, indicando como prova o Portal da Transparência
do município tendo em vista o mesmo indicar que não
ter havido contratos firmados nesse período. Esclarece
ainda que os restos a pagar não processados foram cancelados em janeiro de 2017, apresentando cópia do Decreto nº 5648, de 09 de fevereiro de 2017, como documento probatório de tal alegação.

Este Decreto autoriza o cancelamento integral ou parcial
dos RPNP inscritos nos exercícios de 2014, 2015 e 2016.
Apresenta ainda cálculos envolvendo a receita prevista
e arrecada confrontando-as com as despesas previstas,
empenhada, liquidada e paga, para ao final argumentar
que restaram R$ 5,23 milhões de reais de resultado orçamentário superavitário.
Pois bem.
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:
www.tce.es.gov.br

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 cancelados, 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).
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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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 despesa contraídas.
Em relação ao art. 42 da LRF, observados as vinculações
dos recursos públicos (parágrafo único do art. 8º da mesma lei), a verificação do cumprimento se dá pelo confronto das obrigações contraídas com a disponibilidade
de caixa existente, levando-se em conta os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício e não apenas nos dois últimos quadrimestres. Havendo insuficiência de recursos financeiros, resta configurado o descumprimento do dispositivo.
Entende-se como assunção de obrigação de despesa
aquela proveniente de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação. Nesse aspecto, dispõe a Lei 8.666/1993 (art. 62):

Neste mesmo sentido o TCEES já pacificou alguns entendimentos sobre a matéria, dentre os quais apontamos os
processos TC 3.096/2013, 2.948/2013 e 3.242/2013 como precedentes sobre a metodologia aplicada na apuração do artigo 42 da LRF. Além disso, o Plenário deste Tribunal decidiu recentemente, Decisão Normativa TC
001/2018, de 29 de maio de 2018, sobre a fixação e a ratificação das disposições a fim de apurar o cumprimento
do artigo 42 da LRF, dentre as quais citamos:
II - Para apuração da disponibilidade líquida de caixa serão deduzidos:
a) Todos os encargos e demais compromissos a pagar até
o final do exercício, inclusive os restos a pagar não processados de exercícios anteriores, independentemente
da natureza da despesa contratada ser de caráter continuado ou não, revestindo-se ou não de caráter de essencialidade, emergência e cuja não celebração importe em prejuízo à continuidade do serviço público; (grifo nosso)

O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
(grifo nosso).

(...)

Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento
de contrato, a nota de empenho pode extrapolar o aspecto meramente orçamentário-financeiro e assumir natureza contratual.

VI - As obrigações de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato e inscritas em restos a pagar processados e não processados,
com insuficiência de disponibilidade de caixa, configu-

IV - O ato de “contrair obrigação de despesa” será considerado no momento da assunção da obrigação, ou seja,
da emissão do ato administrativo gerador da despesa, da
data de assinatura do contrato, convênio, acordo, ajuste
e outros instrumentos congêneres ou, na ausência desses, da data do empenho da despesa, na forma do artigo
62 da Lei 8.666/1993.
(...)

www.tce.es.gov.br

ram o descumprimento do caput, do art. 42 da Lei Complementar nº. 101/2000, observado o disposto no inciso
V, do artigo 1º desta Decisão Normativa.
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 apurou-se que as fontes de
recursos “Saúde – Recursos Próprios; Educação – Recursos Próprios; Educação – Outros Recursos e Não Vinculadas” apresentaram insuficiência de recursos para as despesas contraídas.
Não obstante às alegações de cancelamento dos restos
a pagar não processados, verificou-se, conforme tabela
contida no RT, que não havia lastro financeiro mesmo antes da inscrição de restos a pagar não processados:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
Destinação
dos Recursos
Saúde
- Recursos
p r ó prios
Educação
- Recursos
p r ó prios
Educação Outros
r e c u rsos
N ã o
vinculadas
Total

D i s p o n i b i l i - Obrigações financeiras
dade de caixa Até 31/04
A partir
bruta
01/05

Dispon.
de quida
30/04

Lí- Dispon. Líquida
31/12

375.884,15

3.359.961,28

4.177.095,62

-2.984.077,13

-7.161.172,75

411.744,29

4.054.983,53

3.729.061,28

-3.643.239,24

-7.372.300,52

249.801,93

9.767,60

70.117,75

240.034,33

169.916,58

9.993.052,57

5.912.432,34

10.602.737,31

4.080.620,23

-6.522.117,08

11.030.482,94 13.337.144,75

18.579.011,96 -2.306.661,81

-20.885.673,77

Ou seja, do quadro anterior, verifica-se não haver dispoSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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nibilidade líquida de caixa já em 30/04/16, mesmo antes da inscrição dos restos a pagar não processados.
Além disso, consultando-se a prestação de contas bimestral/2016 via CidadES, encaminhada pelo responsável, observou-se a contração de despesas, no período vedativo, sem características de serem essenciais ao serviço público, conforme se relaciona:
Objeto
CONTRATAÇÃO DA BANDA TROPICAL BRASIL PARA ATENDER A 4º FESTA DA ROÇA
DJ NOTURNO PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOSE DE ANCHIETA
CONTRATAÇÃO DA “BANDA GANDAIA” PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL
CONTRTAÇÃO DA BANDA OS SANTANAS PARA ATENDER A FESTA DE SÃO PEDRO
CONTRATAÇÃO DE SHOW COM FREI ZECA
CONTRATAÇÃO DE DUDA FELIPE PARA ATENDER A FESTA NACIONAL DE SÃO JOSE
CONTRATAÇÃO DO PADRE JOÃOZINHO PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA
FESTA DE SÃO JOSE
CONTRATAÇÃO DE SHOW COM VERSÃO PIRATA
CONTRATAÇÃO DE MARCUS MACEDO PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FESTA
CONTRATAÇÃO DE SHOW COM ANFRIZIO LIMA

Valor
Contratado
R$ 5.200,00 TERESA CRISTINA RICCI 08606297755
R$ 1.600,00 EDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA

Empenho Data
3089/2016 20/05/2016
3487/2016 30/05/2016

R$ 2.500,00
R$ 8.000,00
R$ 9.000,00
R$ 1.500,00
R
$
42.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00

ADELMO PARMAGNANI ME
UNIVERSO A R SERVICOS E EVENTOS LTDA
J C DOS SANTOS ZECA ME
ANDRELUZA CARNEIRO FELIPE 05535223700
MC LOCACAO LTDA ME

2914/2016
3683/2016
3698/2016
3510/2016
3549/2016

RICO GARCIA AUDIOVISUAL - EIRELI - ME
RICO GARCIA AUDIOVISUAL - EIRELI - ME

3574/2016 06/06/2016
3575/2016 06/06/2016

R$ 1.500,00

05/05/2016
27/06/2016
28/06/2016
02/06/2016
03/06/2016

ANFRISIO DE VARGAS CHARPINEL E LIMA 3584/2016 08/06/2016
10130935778
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO MOLEJO
R
$ MOLEJO E MOLEJO PRODUCOES E EVENTOS 3589/2016 08/06/2017
55.000,00
- EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DA BANDA “TROPICAL BRASIL” PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW R$ 5.200,00 TERESA CRISTINA RICCI 08606297755
3671/2016 23/06/2016
MUSICAL
CONTRATAÇÃO DO TRIO JATOBÁ PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO FORRÓ- R$ 4.000,00 UNIVERSO A R SERVICOS E EVENTOS LTDA 4148/2016 14/07/2016
BOBÓ IRIRI
CONTRATAÇÃO DA BANDA MACUCOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA R
$ UNIVERSO A R SERVICOS E EVENTOS LTDA 3553/2016 06/06/2016
10/06
25.000,00
CONTRATAÇÃO DA “BANDA MANIA DE VANEIRA” PARA APRESENTAÇÃO DE R$ 3.500,00 AERTON NUNES COSTA 08492232706
3622/2016 15/06/2016
SHOW MUSICAL
CONTRATAÇÃO DO CANTOR ALECS RODRIGUEZ PARA TENDER A FESTA DA IMI- R$ 1.500,00 ALECSANDER RODRIGUES DE SOUZA FABIA- 4669/2016 19/08/2016
GRAÇÃO ITALIANA
NO 15585196707
CONTRATAÇAO DE NEY DA VIOLA E AMARILDO PARA ATENDER A FESTA DA IMI- R$ 2.310,00 V T SANTORIO ME
4714/2016 22/08/2016
GRAÇÃO ITALIANA
CONTRATÇAÕ DO CANTOR MIRANDO SHULLER PARA ATENDER A FESTA DA IMI- R$ 3.500,00 UNIVERSO A R SERVICOS E EVENTOS LTDA 4715/2016 22/08/2016
GRAÇÃO ITALIANA
CONTRATAÇÃO DA BANDA TRADIÇÃO SERTANEJA PARA ATENDER A FESTA DA R$ 2.000,00 FRANCISCO VALCEIR SEZINI
5098/2016 31/08/2016
IMIGRAÇÃO ITALIANA
CONTRATAÇÃO DA BANDA TALLENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL R$ 2.500,00 MELINA RONQUETI CESTARI 11333161743
4630/2016 10/08/2016
CONTRATAÇÃO DA BANDA TALLENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL R$ 1.800,00 MELINA RONQUETI CESTARI 11333161743
4643/2016 11/08/2016
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO AIPIM R$ 5.200,00 TERESA CRISTINA RICCI 08606297755
4585/2016 05/08/2016
CONTRATAÇAO DA BANDA GIOCCO D MOURA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO R$ 5.500,00 LEANDRO FLORINDO FARDIN 00372761747 5119/2016 01/09/2016
DA FESTA DA IMIGRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DO CHEFE DE COZINHA GILSON SURRAGE, PARA APRESENTAÇÃO R$ 6.000,00 GILSON SURRAGE D OLIVEIRA 75115905787 5662/2016 07/10/2016
NO FESTIVAL DO FRUTOS
CONTRATAÇÃO DA BANDA TOCAI, PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE FRU- R$ 4.000,00 VALMIR JOSE DA SILVA COSTA 03167206748 5668/2016 10/10/2016
TOS DO MAR,
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À EMPRESA PLAY CITY EVENTOS LTDA
R
$ PLAY CITY EVENTOS LTDA ME
5118/2016 31/08/2016
193.500,00

www.tce.es.gov.br

Registre-se que todas as despesas contraídas no período vedativo, sem cobertura financeira, entre 1º de maio
a 31/12/2016, estão relacionadas no apêndice G do RT
1084/2017.
Por derradeiro, verifica-se que as alegações apresentadas pelo gestor não foram suficientes para refutar a infringência ao art. 42 e também ao art. 55, III, b, ambos da
Lei Complementar 101/2000.
Diante do exposto, sugere manter o indicativo de irregularidade apontada no item 7.4.2 do RT 1084/2017.
2.7 Ausência de parecer integral sobre as contas de
2016 emitido pelo Conselho de Acompanhamento e
Controle Social da Saúde (item 8.4 do RT nº 1084/2017)
Base normativa: IN 34/2015.
Dos Fatos:
A análise efetuada no item 8.4 do RT 1084/2017 apontou que o Parecer emitido pelo Conselho de Saúde foi
encaminhado de forma incompleto, pois o parecer encaminhado trata apenas das contas do primeiro e segundo
quadrimestres, faltando o parecer relativo ao terceiro3
quadrimestre de 2016.
Anchieta, 21 de novembro de 2016
RESOLUÇÃO N° 020/2016
A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Anchieta, em sua 078ª Reunião Extraordinária, realizada no dia
21 de novembro de 2016, no uso de suas competências
regimentais e atribuições pela Lei N° 8.080, de 19 de Setembro de 1990; Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de
1990, e Lei Municipal n° 996 de 14 outubro de 2014, e
Considerando:
A obrigatoriedade da apreciação da prestação de ConSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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tas Quadrimestral da Secretaria Municipal de Saúde pelo
Conselho Municipal de Saúde;

recer do Conselho de Saúde, coube ao Sr. Fabricio Petri,
atual gestor.

O parecer da Comissão de Fiscalização em anexo;

Desta forma, entende-se não ser possível responsabilizar
o Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, assim, sugere-se
afastar o indicativo de irregularidade apontado no item
8.4 do RT 1084/2017.

A lei complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012.
O parecer da plenária;
Resolve:
Art. 1° - Aprovar com restrições e as ressalvas o Relatório Quadrimestral de Gestão dos primeiros e segundo
quadrimestres de
2016, da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta,
nos termos do Parecer n° 002/2016 apresentado pela
Comissão de Avaliação de Prestação de Contas do Conselho Municipal de Saúde de ANCHIETA.
Da justiﬁcativa:
Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa de Justificativa 716/2018-4)
(FIGURA)
Da Análise da Justiﬁcativa
Verifica-se da prestação de contas anual que o parecer
relativo ao 1º e 2º quadrimestres de 2016 foi encaminhado em 02/05/2017, após solicitação de retificação da
PCA, pela área técnica desta Corte de Contas.
Conforme transcrito anteriormente, o documento foi datado pelo conselho em 21 de novembro de 2016.
Constata-se ainda, no item 8.2, tabela 29 do RT
1084/2017, que foram aplicados 17,14% da receita de
impostos em serviços públicos de saúde, cumprindo assim o limite constitucional.
Verifica-se ainda que a responsabilidade de envio da
Prestação de Contas ao TCE e consequentemente do Pa-

2.7 (sic leia-se item 2.8) Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do Parecer do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual (item
10.1 do RT nº 1084/2017)
Base normativa: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES,
art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Dos Fatos:
A análise efetuada no item 6.2 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, verifica-se que houve abstenção de emissão
de uma opinião conclusiva sob a prestação de contas do
gestor responsável e alegou-se:
Até a presente data, não foram encaminhados a este Órgão Central de Controle Interno os arquivos geradores
das peças integrantes da Prestação de Contas do Prefeito do Município de Anchieta/ES, referente ao Exercício
2016, malferindo, desta feita, o Art. 22, do Decreto Municipal n.º 5.554, de 17 de outubro de 2016 de lavra da
Gestão Anterior, que “Dispõe sobre normas orçamentárias e financeiras para o encerramento do exercício
de 2016 e dá outras providências” ...

tas do Prefeito do Município de Anchieta/ES, Exmo. Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad, relativas ao Exercício
de 2016, com objetivo de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos do Município de Anchieta/ES;
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 municipal, 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 do Município;
III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
[...]
Frente a todo o exposto, esta Unidade Central de Controle Interno emite opinião de que as peças que integram a
prestação de contas sob exame, representam inadequadamente, a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade
na gestão de recursos públicos.

PARECER CONCLUSIVO

Portanto, tendo em vista que foi realizada análise da
prestação de contas pela Controladoria Geral do Município, sugere-se citar o gestor, para apresentar justificativas pela ausência de tomada de medidas necessárias
e suficientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle
interno sobre a prestação de contas anual.

Analisamos as peças que compõem a Prestação de Con-

Da justiﬁcativa:

www.tce.es.gov.br
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Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa de Justificativa 716/2018-4)
(FIGURA)
Da Análise da Justiﬁcativa
O RT 1084 apontou para a necessidade de citação para apresentar justificativas pela ausência de tomada de
medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do
parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.
Da leitura do Relatório e Parecer do Controle Interno, arquivo RELOCI_127, constata-se que foram realizados diversos procedimentos de controles relativos à gestão fiscal, financeira e orçamentária, relativos ainda à gestão
patrimonial e aos limites constitucionais e legais, bem
como foram realizadas auditorias. Ao final de todo processo de controle foram apontadas irregularidades, algumas inclusive já analisadas nesta instrução, e apresentado proposições ao gestor responsável e emitido o parecer opinativo quanto à inadequação das contas tendo
em vista as irregularidades encontradas.
Verifica-se assim, que houve verdadeiramente emissão
do Parecer, contudo, especificamente quanto aos Demonstrativos Contábeis o Relatório registra que não foram encaminhadas para análise.
(FIGURA)
Em que pese tal omissão, constata-se que a mesma ocorreu no exercício de 2017, portanto, sob a responsabilidade do atual prefeito o Sr. Fabricio Petri. Observa-se ainda
que o Relatório menciona que o Decreto nº 5554 de 17
de outubro de 2016 determinava a Secretaria Municipal
da Fazenda o envio dos demonstrativos ao Controle In-

terno. Desta forma, considerando-se que o referido Decreto fora emitido na gestão do Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, constata-se que o mesmo adotou medidas.
Assim, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade
apontado no item 10.1 do RT 1084/2017.
3 GESTÃO FISCAL
3.1 DESPESAS COM PESSOAL
Limite das Despesas com Pessoal
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em
relação à RCL

Valor R$
252.813.381,39
138.771.374,67
54,89%

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em
relação à RCL

Valor R$
252.813.381,39
144.023.016,91
56,97%

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme se observa das tabelas anteriores foi descumprido o limite máximo legal de despesa com pessoal –
Poder Executivo.

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 o RT 1084/2017, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na
legislação; conforme evidenciado a seguir:
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

Valor R$
5.545.805,23
0,00
5.545.805,23
252.813.381,39
2,20%

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal 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.
Operações de crédito (Limite 16% RCL)
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
% do montante global das operações
de crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos
da dívida
% do comprometimento anual com
amortização, juros e encargos da dívida sobre a RCL

Valor R$
252.813.381,39
0,00
0,00

Entretanto não foi citação ao prefeito por estar no período de adequação e também porque em consulta ao Sistema LRFWeb verificou-se que o total da despesa com
pessoal já havia retornado aos limites estipulados pela
LRF.

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

Garantias concedidas (Limite 22% RCL)

www.tce.es.gov.br

-
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Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias
concedidas sobre a RCL

Valor R$
252.813.381,39
0,00
-

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito por ARO
% do montante global das operações
de crédito por ARO sobre a RCL

Valor
252.813.381,39
0,00
-

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias.
3.4 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
Conforme disposto no RT 1084/2017, não há evidências
de descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta Corte de Contas.

visão para beneficiar instituições com renúncia de receita.

4.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE

4 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

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).

4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E NA REMUNERAÇÃO DO
MAGISTÉRIO
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).
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor R$
27.512.592,62
190.519.455,96
218.032.048,58

74.448.210,67
34,15%

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da tabela acima se verifica que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado
à educação.
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos
proﬁssionais do magistério
% de aplicação

Valor R$
19.650.902,17
16.954.630,67
86,28%

3.5 RENÚNCIA DE RECEITA

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o
exercício sob análise, constatou-se a inexistência de pre-

Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 60% relacionado
ao pagamento dos profissionais do magistério.
www.tce.es.gov.br

Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação em
ações e serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
% de aplicação

Valor
27.512.592,62
190.519.455,96
218.032.048,58
37.360.174,33
17,14%

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu com
o limite mínimo constitucional previsto para a saúde.
5 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.
Descrição
Receita tributária e transferências –
2012 (Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência
Valor efetivamente transferido

Valor
238.151.067,99
7,00%
16.670.574,76
16.646.925,48

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Verifica-se da tabela acima, bem como do RT 1084/2017,
constata-se que foi respeitado o limite constitucional relacionado às transferências efetuadas à Câmara Municipal.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

183

ATOS DA 1a CÂMARA

6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Anchieta, exercício de 2016, formalizada de
acordo com a IN TCEES 34/2015 e com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.

2.5 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 6.2 do RT nº 1084/2017)
- Base normativa: Artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.

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 Anchieta, recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. Marcus Vinicius
Doelinger Assad, prefeito no exercício de 2016, conforme dispõem o inciso III, do art. 132 da Resolução TCEES
261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção das seguintes
irregularidades:

2.7 [sic leia-se item 2.6] Contratação de despesas nos
dois últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento (item 7.4.2
do RT nº 1084/2017) - Base normativa: artigo 42 da Lei
Complementar 101/2000.

1.1.1 Abertura de crédito adicional sem autorização
legal (item 2.1 da ITC 2994/2018 e item 4.1.1 do RT
1084/2017)

Vitória, 31 de julho de 2018.

1.1.2 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de recursos sem lastro ﬁnanceiro (item 2.2 da ITC
2994/2018 e item 4.1.2 do RT 1084/2017)

2.1 Abertura de crédito adicional sem autorização legal
(item 4.1.1 do RT nº 1084/2017) - Base normativa: artigo
167, V, da Constituição Federal de 1988 e artigo 42 da Lei
Federal 4.320/1964.
2.2 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de
recursos sem lastro ﬁnanceiro (item 4.1.2 do RT nº
1084/2017) - Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal de 1988 e artigo 43 da Lei Federal
4.320/1964.

[...]”
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando integralmente
o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, com fulcro no artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição Estadual, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER PRÉVIO

2.3 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto
à limitação de empenho (item 4.2.1 do RT nº 1084/2017)
- Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e 25 da LDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

2.4 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro
encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado (item 6.1 do RT nº 1084/2017) - Base normativa:

1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Anchieta, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad - Prefeito Municipal de Anchieta, relativas ao exercício financeiwww.tce.es.gov.br

ro de 2016, conforme dispõem o inciso III do art.132, do
Regimento Interno deste Tribunal e o inciso III do art. 80,
da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das irregularidades apontadas na Instrução Técnica Conclusiva 2994/2018, a seguir relacionadas:

Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal de
1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.

Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal de
1988 e artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.
1.1.3 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto à limitação de empenho (item 2.3 da ITC
2994/2018 e item 4.2.1 do RT 1084/2017)
Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e 25 da LDO.
1.1.4 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial
consolidado (item 2.4 da ITC 2994/2018 e item 6.1 do
RT 1084/2017)
Base normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.
1.1.5 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 2.5 da ITC 2994/2018
e item 6.2 do RT 1084/2017)
Base normativa: Artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alíSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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nea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
1.1.6 Contratação de despesas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento (item 2.6 da ITC 2994/2018 e
item 7.4.2 do RT 1084/2017)
Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar
101/2000.
1.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do
RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad – Prefeito Municipal frente à Prefeitura Municipal de Anchieta
no exercício de 2016, pelo descumprimento do disposto no art. 5°, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, consoante
apontamento descrito no item 1.3 acima.

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

PARECER PRÉVIO TC-113/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05691/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1.3 ARQUIVAR os autos do processo após transito em
julgado.

Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT, BRUNO TEOFILO ARAUJO

2. Unânime.

Procuradores: LEONARDO PICOLI GAGNO (OAB: 31456DF, OAB: 10805-ES), JOSE MARIA RAMOS GAGNO (OAB:
1415-ES)

3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - EXERCÍCIO DE
2016 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS
– FORMAR AUTOS APARTADOS PARA REPONSABILIZAÇÃO DO SR. ANTONIO WILSON FIOROT E DO SR. BRUNO TEÓFILO ARAÚJO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao
www.tce.es.gov.br

exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Antônio Wilson Fiorot - Prefeito Municipal.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 28/2018
onde constam indícios de irregularidades abaixo elencadas, as quais foram apontadas na Instrução Técnica Inicial 44/2018, com sugestão de citação do Antônio Wilson Fiorot e do responsável pelo envio da Prestação de
Contas Sr. Bruno Teófilo Araújo, o que foi efetivado nos
termos da Decisão Segex 65/2018:
Descrição do Achado
2.1 Descumprimento do prazo para
envio da Prestação de Contas Anual.
4.1.1 Abertura de Crédito Adicional
sem autorização legal.
6.1 Ausência de controle das fontes de
recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado.
6.2 Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas.
6.3 Ausência de medidas legais para a
implementação do plano de amortização do déficit técnico atuarial do RPPS.
7.4.2 Contração de despesas nos dois
últimos quadrimestres de mandato
sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento.
8.4 Ausência do Parecer emitido pelo
Conselho Municipal de Saúde.
10.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
Parecer do Controle Interno sobre a
Prestação de Contas Anual.
2.1.9 Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
12.1.10 Divergência entre os totais dos
saldos devedores e dos saldos credores

Responsável
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
ANTONIO WILSON FIOROT
ANTONIO WILSON FIOROT

ANTONIO WILSON FIOROT

ANTONIO WILSON FIOROT

ANTONIO WILSON FIOROT

ANTONIO WILSON FIOROT
ANTONIO WILSON FIOROT

ANTONIO WILSON FIOROT

ANTONIO WILSON FIOROT

Devidamente citado, o senhor Antônio Wilson Fiorot
apresentou suas razões de defesa (Defesa / Justificativa
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

185

ATOS DA 1a CÂMARA

919/2018).

“[...]

Igualmente, o senhor Bruno Teóﬁlo Araújo foi pessoalmente citado, conforme Certidão 2197/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos. No entanto conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho 38259/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 38396/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 25/07/2018,
sem que o senhor Bruno Teófilo Araújo juntasse aos autos qualquer esclarecimento. Verificado o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à
ampla defesa no tocante ao senhor Bruno Teófilo Araújo, o qual não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual, e, por conseguinte, foi
declarada sua revelia de acordo com a Decisão Monocrática 1332/2018.

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES

Foram os autos submetidos à análise da área técnica a qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
3398/2018, opinando pela rejeição das contas apresentadas. O Ministério Público de Contas manifesta-se no
mesmo sentido no Parecer 4095/2018 da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva.

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS: Conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho 38259/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 38396/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 25/07/2018,
sem que o senhor Bruno Teófilo Araújo juntasse aos autos qualquer esclarecimento.

É o relatório
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 3398/2018 abaixo transcrita:

2.1 Termo de Citação 283/2018-8 - Responsável: BRUNO
TEÓFILO ARAÚJO
2.1.1 Descumprimento do prazo para envio da Prestação de Contas Anual (Item 2.1 RT 28/2018)
Base Legal: Art. 135 da Lei Complementar 621/2012.
Conforme relatado pelo RT 28/2018:
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 18/04/2017, nos termos do artigo 123 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
inobservado, portanto, o prazo regimental.

ANÁLISE TÉCNICA: Diante da ausência de manifestação
do citado para apresentação de justificativa, o conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo decidiu
pela declaração de revelia do senhor Bruno Teófilo Araújo, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar 621/2012
c/c o art. 361 da Resolução TC nº 261/2013.
A IN 35/2015 estabelece que após esgotado o prazo estabelecido no artigo 9º (até noventa dias após o encerramento do exercício...), o sistema continuará disponível
www.tce.es.gov.br

para recebimento das remessas, no entanto, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 17 da IN, in versus:
Art. 17 - A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos por esta IN poderão implicar a
aplicação de pena de multa pelo Tribunal de Contas, conforme previsto nos incisos II, IV, IX e XII do artigo 135 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
(...)
§2º - O valor da multa prevista no caput deste artigo será fixado de acordo com os parâmetros estabelecidos no
Regimento Interno do TCEES c/c o § 5º, do art. 135, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Dessa forma, considera-se mantido este indicativo de
irregularidade e sugere-se a aplicação da multa prevista no art. 17 da IN nº 35/2017 de acordo com os parâmetros estabelecidos no Regimento Interno do TCEES
c/c o §5º, do art. 135, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012.
2.2 Termo de Citação 282/2018-8 - Responsável: Antonio Wilson Fiorot
2.2.1 Abertura de Crédito Adicional sem autorização legal (Item 4.1.1 RT 28/2018) - Base Legal: artigo 167, V,
da Constituição Federal de 1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.
2.2.2 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado (Item 6.1 RT 28/2018) - Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964.
2.2.3 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (Item 6.2 RT 28/2018) - Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”,
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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da Lei Complementar nº 101/2000.
2.2.4 Ausência de medidas legais para a implementação do plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial
do RPPS (Item 6.3 RT 28/2018) - Base Legal: art. 40 da
Constituição da República, artigo 19 da Portaria MPS nº
403/2008.
2.2.5 Contração de despesas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento (Item 7.4.2 RT 28/2018) - Base
Legal: artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
2.2.6 Ausência do Parecer emitido pelo Conselho Municipal de Saúde (Item 8.4 RT 28/2018) - Base Legal: artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal 141/2012.
2.2.7 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do Parecer do Controle Interno sobre
a Prestação de Contas Anual. (Item 10.1 RT 28/2018) Base legal: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art.
5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
2.2.8 Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial (Item 12.1.9 RT 28/2018) - Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
2.2.9 Divergência entre os totais dos saldos devedores
e dos saldos credores (Item 12.1.10 RT 28/2018) - Base
Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
JUSTIFICATIVA: Conforme Defesa/Justificativa 919/20183:
(...)
Pelo senhor Secretário-Geral das sessões, o requerido
ANTÔNIO WILSON FIOROT foi citado para, nos termos da
decisão SEGEX 65/2018-9 prolatada no processo supra

que trata da prestação de contas anual do prefeito no
exercício de 2016, apresentar justificativas pertinentes
ao relatório técnico 28/2018, bem como sua instrução
técnica as quais foram acostadas aos autos.
Tratando-se do dever de prestar contas anuais, cabe, inicialmente, verificar como tal obrigação está preceituada
no ordenamento jurídico. Diz o artigo 84, XXIV, da Constituição Federal que “compete privativamente ao Presidente da República prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Por simetria, tal obrigação estende-se ao Governador do Estado (Constituição Estadual, artigos 51, I, e
64, XIV) e aos Prefeitos Municipais (Constituição Estadual, artigos 151, § 1°, e 158, IX). Portanto, quem presta
contas é o Presidente da República, o Governador do Estado, o Prefeito Municipal, e não, a União, o Estado ou o
Município.
E como tal o defendente ao terminar seu mandato em
31/12/2016, prestou contas anual de prefeito através de
relatórios prestados ao Egrégio TCE/ES.
Assim sendo, o dever de prestar contas anuais é da pessoa física do Prefeito. Nesse caso, o Prefeito age em nome próprio, e não em nome do Município. Tal obrigação é ex lege. O povo, que outorgou mandato ao Prefeito para gerir seus recursos, exige do Prefeito - através
de norma editada pelos seus representantes - a prestação de contas. É obrigação personalíssima (intuitu personae), que só o devedor pode efetivar, não se podendo
admitir que tal prestação seja executada através de interposta pessoa (procurador, preposto, substituto etc.).
Isso quer dizer que o Tribunal de Contas deve recusar a
prestação de contas apresentada por uma Prefeitura, rewww.tce.es.gov.br

ferente à obrigação de um ex-Prefeito, continuando este exposto a todas as sanções previstas para aqueles que
não prestam contas.
É muito relevante evidenciar que a apresentação das
contas anuais pelo Prefeito Municipal no Tribunal de
Contas do Estado, não prejudica o dever de prestar contas imediatamente na Câmara de Vereadores, dado que
a Constituição Federal, artigo 31, § 3°, em combinação
com a Lei de Responsabilidade Fiscal art. 49, impõe que
as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo 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.
No caso de prestação de contas, em razão de convênio
celebrado entre a União e o Município, a situação é bem
diferente. Aqui a obrigação é ex contractu. A União exige do Município, na forma estabelecida no convênio, a
prestação de contas dos recursos transferidos voluntariamente. O Prefeito Municipal, quando assina um convênio, não age em nome próprio, mas no do Município.
Assim, a prestação de contas deve ser apresentada pelo Município, ainda que ele já esteja sendo administrado por outro Prefeito, não sendo, portanto, nesta hipótese, personalíssima a obrigação de prestar contas. Caso
o Município não preste contas, ou o faça insatisfatoriamente, toda responsabilidade será imputada ao Prefeito culpado pela má aplicação dos recursos recebidos da
União, que pode ser quem assinou o convênio ou mesmo quem o sucedeu, administrando tais recursos, ou
parte deles.
Registrem-se, por último, os efeitos da não apresentação
das contas anuais devidas pelo Prefeito. É ato de improSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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bidade administrativa, ficando o responsável sujeito às
seguintes cominações: ressarcimento integral do dano,
se houver; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida
pelo agente; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos (Lei n° 8.429, artigos 11, VI,
e 12, 111). É crime comum, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento
da Câmara de Vereadores, estando o inadimplente passível de pena de detenção de três meses a três anos, além
da perda do cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco
anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo
ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular (Decreto-lei nº 201/67, artigo 1°, VI, § 1° e 2°). Cabe ao Tribunal
de Contas do Estado instaurar imediatamente Tomada
de Contas Especial. Por disposição expressa da Constituição Federal, artigo 35, 11, deve o Estado intervir em seus
Municípios, quando não forem prestadas as contas devidas. Caso não atendam as prestações de contas prestadas pelos prefeitos serão apreciadas e examinadas sob
os preenchimentos dos requisitos aplicáveis as mesmas
que estão sujeitas aos preceitos da Carta Magna e das
disposições da Lei 4.320 de 18 de março de 1964 que disciplina toda regra de direito orçamentário e financeiro.
No relatório do auditor de controle externo na conclusão e proposta encaminhamento, foram consignadas ao
defendente as seguintes irregularidades para os quais
foi citado: 4.1.1 abertura de crédito adicional sem autorização legal; 6.1 ausência de controle das fontes de
recurso evidenciados no demonstrativo superávit/dé-

ficit financeiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado; 6.2 apuração de déficit financeiro evidenciado desequilíbrio das contas públicas; 6.3 ausência de medidas legais para a implementação do plano de amortização do déficit técnico atuarial do RPPS;
7.4.2 contratação de despesas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento; 8.4 ausência do parecer emitido pelo conselho municipal de saúde; 10.1 ausência de
medidas administrativas que viabilizassem ·a emissão do
parecer do controle interno sobre a prestação de contas
anual; 12.1.9 divergência entre a demonstração das variações patrimoniais e o balanço patrimonial em relação
ao resultado patrimonial; 12.1.1 O divergência entre os
totais dos saldos devedores e dos saldos credores.
É curial saber-se que ao fim do mandato do prefeito municipal este, no último quadriênio, enfrenta grande dificuldade na condução da administração sendo comum
dizer-se que “no final da festa, ao fim do mandato, nem
cafezinho é servido no gabinete do prefeito, pois os que
permanecem até o final da gestão que termina já não levam a sério os encargos próprios dos cargos comissionados, dos quais são mantidos pelo gestor que se despede.”
Foi assim quanto ao término da ilustração do justificante em que a Câmara Municipal passou a negar-lhe autorizações para abertura de créditos que se faziam à mingua, a percentuais baixíssimos limitados a 1% (um por
cento), 2% (dois por cento), 3% (três por cento) no máximo da receita orçamentária; Assim, pedido de abertura
de crédito, elevação do valor percentual da folha de pagamento dos servidores municipais e do pessoal da educação se fizeram no exercício de 2016 enquadrando-se
www.tce.es.gov.br

nos parâmetros estabelecidos nas diretrizes da Constituição Federal dos impostos dos municípios - Seção V artigo 156 e seguintes e da Lei Complementar 101 de 4 de
maio de 2000.
Não há que se falar que durante a gestão do defendente quando prefeito de Pedro Canário que tenha causado
qualquer prejuízo ao erário. Ao contrário, administrou
com muito empenho e zelo no trato das coisas do município, consciente da austeridade com que devia conduzir o interesse público. Agindo sempre com muita parcimônia.
Assim como não há nenhuma motivação típica que valha a pena imputar-se ao ora defendente espera-se que,
quanto a ele, venha ser rejeitada a proposta do ilustre
relator para ser declarada a sua não responsabilidade
contida nos itens como “descrição do achado” do termo
de citação sob o n° 00282/2018-8 e processo sob o n°
05691/2017-4.[Sic]
ANÁLISE TÉCNICA: A defesa do Sr. Antonio Wilson Fiorot,
Prefeito municipal no exercício 2016 alega que “o defendente ao terminar seu mandato em 31/12/2016, prestou contas anual de prefeito através de relatórios prestados ao Egrégio TCE/ES. Nesse caso, o Prefeito age em
nome próprio, e não em nome do Município”, e ainda,
“que o Tribunal de Contas deve recusar a prestação de
contas apresentada por uma Prefeitura, referente à obrigação de um ex-Prefeito, continuando este exposto a todas as sanções previstas para aqueles que não prestam
contas. ”
Quanto às contas de governo do município, o dever de
o prefeito prestar contas deriva do art. 71 da Constituição Republicana, modelo esse extensivo a todos os entes da federação.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Aliás, já no art. 1º da Constituição da República, verifica-se que o princípio republicano é o fundamento pelo
qual se desenvolve as ações do estado, observado o interesse público. Dele deriva a eletividade e rotatividade
dos chefes de poderes e a consequente necessidade de
prestação de contas pela administração pública.
Nesse sentido, consta da Constituição do Estado do Espírito Santo:
Art. 29. 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.
§ 1° O controle externo da Câmara Municipal será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.
§ 2° O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o Prefeito deve, anualmente,
prestar, somente deixará de prevalecer por decisão de
dois terços dos membros da Câmara Municipal.
Ou seja, a Constituição Estadual sacramentou que o prefeito tem o dever de prestar contas anualmente. Além
disso, após a análise pelo Tribunal de Contas, as contas
receberão parecer prévio, que só então será submetido
ao Poder Legislativo Municipal.
Por seu turno, a Lei Complementar Estadual 621/2012,
em seu art. 76, parágrafo primeiro, estabelece que quem
encaminha a prestação de contas anual é o prefeito e
que o mesmo tem o prazo de até noventa dias após o encerramento do exercício, para fazê-lo, salvo outro prazo
fixado na lei orgânica municipal:
Art. 76. As contas anuais do Prefeito serão examinadas
pelo Tribunal de Contas, que emitirá parecer prévio no
prazo de até vinte e quatro meses, a contar do seu re-

cebimento.
§ 1º As contas serão encaminhadas pelo Prefeito ao Tribunal de Contas até noventa dias após o encerramento
do exercício, salvo outro prazo fixado na lei orgânica municipal.
Portanto, não há infringência à ordem constitucional ou
legal, uma vez que a prestação de contas anual foi encaminhada pelo prefeito de 2017.
Em mesmo sentido seguem abaixo transcritas algumas
definições acerca das Prestações de Contas conforme a
Instrução Normativa TC N° 034/2015 que regulamenta a
remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de contas anual das entidades municipais da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal nº. 4.320/64:
(...)
Art. 1º Subordinam-se a esta Instrução Normativa os órgãos e entidades públicas integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo, nos âmbitos municipal e estadual,
bem como do Poder Judiciário, do Ministério Público e
Defensoria Pública, os Regimes Próprios de Previdência
Social, bem como os ordenadores de despesas, administradores e demais responsáveis abrangidos pelo caput
do art. 81 da Lei Complementar Estadual 621/2012, inclusive dos consórcios públicos e das empresas estatais.
(...)
Art. 3º - Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se como:
I - Prestação de Contas Anual (PCA): O envio/remessa
dos demonstrativos contábeis, dos relatórios de gestão
e das demais peças e documentos necessários à constituição da prestação de contas dos Prefeitos Municipais
www.tce.es.gov.br

e dos administradores e demais responsáveis abrangidos
pelo “caput” do artigo 1º dessa Instrução Normativa, nos
termos dos Anexos I e II, constituindo-se em um processo de contas ordinárias referente a exercício financeiro
determinado;
II - Contas de governo: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permita avaliar a gestão política do chefe do Poder Executivo, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao Tribunal de Contas para apreciação e
emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo;
(...)
Art. 7º - Os arquivos integrantes da PCA serão encaminhados conforme Anexos I e II desta IN.
Parágrafo único - A UG Prefeitura é a responsável pelo
envio dos dados consolidados constantes dos anexos I
e II desta IN, sem prejuízo do envio dos seus dados individuais, quando o Prefeito Municipal for Ordenador de
Despesas. (grifei e negritei)
Observa-se que conforme o art. 7ª, parágrafo único, da
IN 034/2015 acima transcrito, a UG Prefeitura é sim a
responsável pelo envio dos dados consolidados constantes dos anexos I e II da IN, sem prejuízo do envio dos seus
dados individuais, quando o Prefeito Municipal for também Ordenador de Despesas. Além disso, em consulta
ao Sistema CidadES, constata-se o envio até 31/12/2016
das Prestações de Contas Mensais até o mês de outubro/2016, e em consulta ao Sistema e-tcees não se constatou envio por parte do Sr. Antonio Wilson Fiorot, de
documentos relativos às contas do exercício 2016.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Há que se esclarecer, ainda, que as Contas de governo
são compostas por um conjunto de documentos que
permitam avaliar a gestão política do chefe do Poder
Executivo.
Quanto à solicitação da defesa de que ‘venha ser rejeitada a proposta do ilustre relator para ser declarada a sua
não responsabilidade contida nos itens como “descrição
do achado” do termo de citação sob o n° 00282/2018-8
e processo sob o n° 05691/2017-4’, constata-se a impossibilidade de acatar tal solicitação, tendo em vista que as
contas de governo são consolidadas, cabendo, portanto, ao prefeito do exercício em exame a responsabilidade pela fidedignidade, veracidade e conformação perante as regras impostas a todos os agentes públicos (art. 11
da IN TCEES 34/2015).
Além disso, as contas de governo não têm natureza subjetiva, respondendo o prefeito objetivamente, nos termos do art. 71, inc. I da Constituição da República, devendo, portanto, o Prefeito do Município de Pedro Canário no exercício 2016 ser considerado o responsável pela gestão contábil, orçamentária, patrimonial e financeira do Executivo Municipal, para efeitos de processos de
contas de governo, nos termos da IN 34/2015.
Sendo assim, ficam mantidos os indicativos de irregularidades objetos dos itens 2.2.1 a 2.2.9 anteriormente descritos.
3 GESTÃO FISCAL
3.1 DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal
Despesas com pessoal – Poder Executivo: Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal

Valor
54.793.917,17
27.566.064,83

% das despesas totais com pessoal em 50,31%
relação à RCL

Fonte: Processo TC 5691/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em
relação à RCL

Valor
54.793.917,17
29.373.624,31
53,61%

Fonte: Processo TC 5691/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
despesas consolidadas, foram cumpridos o limite máximo legal de 60% e o limite prudencial de 57%.
3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RT 28/2018, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), conforme evidenciado a seguir:
Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida – RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

Valor
1.836.192,95
18.411.231,10
0,00
54.793.917,17
0,00%

Fonte: Processo TC 5691/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
54.793.917,17
Montante global das operações de cré- 0,00
dito
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% do montante global das operações 0,00%
de crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos 0,00
da dívida
% do comprometimento anual com 0,00%
amortização, juros e encargos da dívida sobre a RCL

Fonte: Processo TC 5691/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias
concedidas sobre a RCL

Valor
54.793.917,17
0,00
0,00%

Fonte: Processo TC 5691/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias – ARO
% do montante global das operações
de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias sobre a RCL

Valor
54.793.917,17
0,00

0,00%

Fonte: Processo TC 5691/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias.
3.4 RENÚNCIA DE RECEITA
Conforme o RT 28/2018-7, constata-se a inexistência de
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

190

ATOS DA 1a CÂMARA

previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.
3.5 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR
DO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
Conforme o RT 28/2018-7, não há evidências de descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade
Fiscal, conforme entendimento desta Corte de Contas.

% de aplicação

70,55%

O RT 28/2018, apontou que o limite constitucional foi
cumprido.

Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 60% relacionado
ao pagamento dos profissionais do magistério.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
Em R$ 1,00

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

Valor
3.160.204,15
28.336.054,79
31.496.258,94

8.021.921,11
25,47%

Fonte: Processo TC 5691/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado
à educação.
4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em
R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas líquidas provenientes do FUN- 9.640.973,78
DEB
Valor destinado ao pagamento dos 6.801.633,23
proﬁssionais do magistério

2.123.256,53

Fonte: Processo TC 5691/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016

4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00

Valor efetivamente transferido

Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação em
ações e serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
% de aplicação

Valor
3.160.204,15
28.336.054,79
31.496.258,94
6.503.587,72
20,65%

Fonte: Processo TC 5691/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional relacionado às ações
e serviços públicos de saúde.
4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
Transferências para o Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receita tributária e transferências –
2012 (Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência

Valor
30.336.875,42
7,00%
2.123.581,28
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Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à Prefeitura Municipal de Pedro Canário, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido
à Câmara Municipal de Pedro Canário, recomendando a
REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. Antonio
Wilson Fiorot, Prefeito Municipal durante o exercício de
2016 na forma do art. 80, inciso III da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a mantença dos indicativos de
irregularidades objeto dos itens 2.2.1 a 2.2.9 desta instrução técnica.
Opina-se, ainda, pela aplicação de multa ao Sr. Bruno Teófilo Araújo, de acordo com os parâmetros estabelecidos
no Regimento Interno do TCEES c/c o § 5º, do art. 135, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Item 2.1.1 desta instrução técnica).
Vitória/ES, 21 de agosto de 2018.
[...]”
O Parecer 4095/2018 do Ministério Público de Contas
anui à proposta contida na Instrução Técnica Conclusiva 01504/2018.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando integralmente
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, com fulcro no artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição Estadual, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 MANTER as seguintes irregularidades apontadas na
Instrução Técnica Conclusiva 3398/2018:
De responsabilidade do Sr. Bruno Teóﬁlo Araújo:
1.1.1 Descumprimento do prazo para envio da Prestação de Contas Anual (Item 2.1 RT 28/2018 e item 2.1.1
da ITC 3398/2018) - Base Legal: Art. 135 da Lei Complementar 621/2012.
De responsabilidade do Sr. Antônio Wilson Fiorot:
1.1.2 Abertura de Crédito Adicional sem autorização legal (Item 4.1.1 RT 28/2018 e item 2.2.1 da ITC
3398/2018) - Base Legal: artigo 167, V, da Constituição
Federal de 1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.
1.1.3 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado (Item 6.1 RT 28/2018 e item 2.2.2 da
ITC 3398/2018) - Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964.
1.1.4 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando de-

sequilíbrio das contas públicas (Item 6.2 RT 28/2018 e
item 2.2.3 da ITC 3398/2018) - Base Legal: artigo 1º, §
1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
1.1.5 Ausência de medidas legais para a implementação do plano de amortização do déﬁcit técnico atuarial do RPPS (Item 6.3 RT 28/2018 e item 2.2.4 da ITC
3398/2018) - Base Legal: art. 40 da Constituição da República, artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
1.1.6 Contração de despesas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento (Item 7.4.2 RT 28/2018 e item
2.2.5 da ITC 3398/2018) - Base Legal: artigo 42 da Lei
Complementar 101/2000.
1.1.7 Ausência do Parecer emitido pelo Conselho Municipal de Saúde (Item 8.4 RT 28/2018 e item 2.2.6 da ITC
3398/2018) - Base Legal: artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal 141/2012.
1.1.8 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do Parecer do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual. (Item 10.1 RT 28/2018
e item 2.2.7 da ITC 3398/2018) - Base legal: artigos
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.
1.1.9 Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial (Item 12.1.9 RT 28/2018 e item
2.2.8 da ITC 3398/2018) - Base Legal: artigos 85, 101, 104
e 105 da Lei 4.320/1964
1.1.10 Divergência entre os totais dos saldos devedores
e dos saldos credores (Item 12.1.10 RT 28/2018 e item
2.2.9 da ITC 3398/2018) - Base Legal: artigos 85, 86 e 88
www.tce.es.gov.br

da Lei 4.320/1964
1.2 EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Pedro Canário, recomendando a REJEIÇÃO DAS
CONTAS do senhor Antônio Wilson Fiorot - Prefeito Municipal de Pedro Canário, relativas ao exercício financeiro de 2016, conforme dispõem o inciso III do art.132, do
Regimento Interno deste Tribunal e o inciso III do art. 80,
da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das irregularidades apontadas nos itens 2.2.1
a 2.2.9 da Instrução Técnica Conclusiva 3398/2018, acima relacionadas;
1.3 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
parágrafo único, art. 134, inciso III, e §2° e art. 281 do
RITCEES, com a finalidade de responsabilizar, pessoalmente, o senhor Bruno Teófilo Araújo, pelo descumprimento do prazo para encaminhamento da Prestação de
Contas Anual (passível de multa conforme art. 135 da LC
621/12);
1.4 ARQUIVAR os autos do processo após transito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

192

ATOS DA 1a CÂMARA

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA SUBSTITUTA 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
PARECER PRÉVIO TC-114/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05124/2017-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMCC - Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: FRANCISCO SAULO BELISARIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – EXERCÍCIO DE 2016 –
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS –
AFASTAR IRREGULARIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – RESSALVA QUANTO A AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES
DE RECURSOS – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.

Anual da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo,
sob a responsabilidade do senhor Francisco Saulo Belisário, referente ao exercício de 2016.

legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes (item 4.1.1 do RT nº 1027/2017)

No Relatório Técnico 01027/2017-7 (evento 52) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 01496/2017-9 (evento
53) para a citação do responsável.

- Que observe o parágrafo único do art. 8º da LC
101/2000 e adote práticas de controle e evidenciação
das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional);

Em atenção ao Termo de Citação 02585/2017-5 (evento 56), 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 03068/2018-8 (evento 63), opinando pela emissão de
parecer prévio pela rejeição das contas, concluindo nos
seguintes termos:
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Conceição do Castelo, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015 e com o
escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações
posteriores.

I RELATÓRIO

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 Conceição do Castelo, recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr.
Francisco Saulo Belisário, prefeito no exercício de 2016,
conforme dispõem o inciso III, do art. 132 da Resolução
TCEES 261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a mantença das seguintes irregularidades:

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas

2.1 Abertura de crédito adicional sem prévia autorização

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

www.tce.es.gov.br

Opina-se também por DETERMINAR ao prefeito:

- Que observe o limite constitucional de repasse de recursos ao Poder Legislativo municipal (art. 29 A da Constituição da República).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC 03788/20184 (evento 67) 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
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 PoSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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der 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,
informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre

as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte final do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Conswww.tce.es.gov.br

tituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação definitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão fiscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ficarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do
Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança –
ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do
Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos
programas governamentais, demonstram os níveis de
endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo
e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enﬁm,
nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de
Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, 1 cic.
49, IX da CF/88). (g.n.)

Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):

“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.

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.)

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.

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,
www.tce.es.gov.br

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
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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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.

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 07/04/2017, nos termos do artigo 123 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, e
art. 71, inc. XII da Lei Orgânica do Município, observando, 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 07/04/2019.

II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 01027/2017-7

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

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.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 1795/2015,
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.

As contas consolidadas foram objeto de análise pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2. FORMALIZAÇÃO
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO

Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
1817/2015, estimou a receita em R$ 36.528.000,00 e fixou a despesa em R$ 36.528.000,00 para o exercício em
análise, admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de R$ 1.826.400,00, conforme
4° da LOA.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreram aberturas de créditos adicionais, conforme demonstrado:
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 3.219.000,00 conforme segue:
(FIGURA)
Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes:
(FIGURA)
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 1.826.400,00 e
a efetiva abertura foi de R$ 4.100.648,55, constata-se a
infringência à autorização estipulada.
4.1.1 Indicativo de Irregularidade
Abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes.
Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei
nº 4.320/64
A autorização contida no art. 4º da Lei 1817/2015 (LOA)
foi de 5,0% (cinco por cento) sobre o total da despesa fixada (R$ 36.528.000,00) para abertura de créditos adicionais suplementares, que corresponde a R$
1.826.400,00. Observa-se, no entanto, a abertura de R$
4.100.648,55 em Créditos adicionais suplementares com
base na LOA (tabela 1), um montante de R$ 2.274.248,55
a maior que a autorização supra.
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
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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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, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da dívida pública, para o exercício a
que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento
das metas estabelecidas na LDO:
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:

A receita orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a que segue:
(FIGURA)
A execução orçamentária consolidada representa
83,77% 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)
A execução orçamentária evidencia um resultado superavitário no valor de R$902.333,76, conforme demonstrado a seguir:

(FIGURA)

(FIGURA)

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

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA

(FIGURA)
Não obstante o município tenha descumprido as metas
estabelecidas na LDO para os Resultados Primário e Nominal, esse item não será alvo de citação, tendo em vista
a ocorrência de superávit financeiro do exercício anterior
(2015), bem como apuração no atual exercício (2016) de
superávit financeiro, inclusive nas fontes de recursos ordinários.
4.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que
houve uma arrecadação de 93,63% em relação à receita prevista:
(FIGURA)
www.tce.es.gov.br

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.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
(FIGURA)
Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades apresentado nos termos de verificação:
(FIGURA)
Observa-se que a divergência apontada decorre do fato de o TVDISP Consolidado não estar de fato consolidado, evidenciando apenas as contas de saúde e educação,
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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 ao responsável 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).
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 superavitário no valor
de R$ 2.795.251,81. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas reﬂetiu positivamente
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.
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.

(FIGURA)

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

Entretanto, o resultado acima é inconsistente com o o
apurado por este TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 22 deste relatório, especialmente quanto aos recursos da educação e da saúde.

(FIGURA)
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.

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 citação do Prefeito para que apresente as justificativas e/ou documentos
que esclareçam este indicativo de irregularidade.
7. GESTÃO FISCAL
7.1 DESPESAS COM PESSOAL

Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:

Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.

(FIGURA)

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.

6.1 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
6.1.1 Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro Encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado
Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.
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:
www.tce.es.gov.br

Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
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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:

7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO

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.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.

Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016,
que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 33.004.466,70.
Constatou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 51,92% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha
APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
(FIGURA)
Conforme se observa da tabela anterior 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 49,99% 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 despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%.

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

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
www.tce.es.gov.br

prestação de contas anual do município, ao final do exercício em análise, a dívida consolidada líquida representou 0,83% 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, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro.
A Constituição 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).
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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,
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
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.
www.tce.es.gov.br

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 cancelados, 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
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a despesa orçamentária que se encontrar empenhada,
mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar não
processados.

cal do Poder Executivo (2º semestre ou 3º quadrimestre
de 2016) são as que seguem:

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:

7.4.2 Da vedação para inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente
(art. 55 da LRF)

Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
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 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 Fis-

(FIGURA)

A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que foi
observado o limite de inscrição de restos a pagar não
processados pelo Poder Executivo.
7.4.3 Das vedações para contrair despesas nos dois últimos quadrimestres de mandato (art. 42 da LRF)
Com vistas ao equilíbrio das contas públicas, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabeleceu, em seu artigo 42,
a vedação ao titular de Poder ou órgão, de contrair, nos
dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao discorrer sobre o tema em seu Manual de Demonstrativos Fiscais
www.tce.es.gov.br

(MDF), assim se pronunciou:
Como regra geral, as despesas devem ser executadas e
pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente,
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no
exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de
caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da
geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à
execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar
aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato,
a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente em que se
previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas,
nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros.
[...]
Ao assumir uma obrigação de despesa através de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de
contratação no seu último ano de mandato, o gestor deve verificar previamente se poderá pagá-la, valendo-se
de um ﬂuxo de caixa que levará em consideração “os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício” e não apenas nos dois últimos quadrimestres.
[...]
De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de
obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres,
deverão ser pagas até o final do ano ou, se for o caso,
ser pagas no ano seguinte com recursos provisionados
no ano anterior. Para cumprimento da regra, o limite a
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ser observado é o de disponibilidade de caixa, considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até
o final do exercício. Para que essas despesas possam ser
pagas, é preciso pagar primeiramente os credores mais
antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem cronológica
das obrigações.
Em relação ao art. 42 da LRF, observados as vinculações
dos recursos públicos (parágrafo único do art. 8º da mesma lei), a verificação do cumprimento se dá pelo confronto das obrigações contraídas com a disponibilidade
de caixa existente, levando-se em conta os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício e não apenas nos dois últimos quadrimestres. Havendo insuficiência de recursos financeiros, resta configurado o descumprimento do dispositivo.
Entende-se como assunção de obrigação de despesa
aquela proveniente de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação. Nesse aspecto, dispõe a Lei 8.666/1993 (art. 62):
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
(grifo nosso).
Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento
de contrato, a nota de empenho pode extrapolar o aspecto meramente orçamentário-financeiro e assumir natureza contratual.

Do Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e dos
Restos a Pagar, verificou-se que a disponibilidade de caixa líquida mostrou-se suficiente para arcar com o passivo nas rubricas relativas aos recursos vinculados e não
vinculados, por fonte de recursos, de forma que não há
evidências do descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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 mencionada 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
www.tce.es.gov.br

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 apresentem 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 inSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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cidir 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.
7.6 RENÚNCIA DA RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou am-

pliação 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:

8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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;

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.

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 previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.
8. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
www.tce.es.gov.br

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).

Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 27,23% 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:
(FIGURA)
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 73,09% das receitas provenientes do Fundeb,
conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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DICE 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 despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal; e

As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.

DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

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.

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.

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 22,44% 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
constitucional previsto para a saúde.
8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
www.tce.es.gov.br

Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de
estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, conforme segue:
A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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chefe do Poder Executivo para que este, por ato oficial,
os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se
ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública. Entretanto, o conselho do
FUNDEB não é uma nova instância de controle, mas sim
de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio
Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo
do Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do
Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas ou irregularidades eventualmente cometidas,
para que as autoridades constituídas, no uso de suas
prerrogativas legais, adotem as providências que cada
caso venha a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB,
estão:
Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB;
Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas
governamentais de atuação;
Supervisionar a realização do censo escolar
anual;
Instruir, com parecer, as prestações de contas
a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas.
O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e

acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento
e análise da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual
da execução físico-financeira, acompanhado de parecer
conclusivo, e notificar o órgão executor dos programas e
o FNDE quando houver ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos recursos.
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 encaminhou cópia da ata
da reunião de Análise das Contas dos Recursos do FUNDEB, e não foi conclusiva quanto à aprovação ou reprovação das contas, limitando-se a dizer que dúvidas em
relação a alguns pagamentos foram esclarecidas.
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
www.tce.es.gov.br

que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
(LC 141/2012, art. 41).
A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em
seu âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou-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. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLASegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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TIVO
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:
(FIGURA)
Constata-se do Balanço Financeiro da Câmara que havia R$ 656.875,57 de saldo financeiro existente de
31/12/2015, e ainda que houve devolução em 2016 de
R$ 365.000,00 ao final do exercício 2016.
Verifica-se, portanto, ser irrelevante o repasse a maior
de R$ 910,48.
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 Judi-

ciário manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno com a finalidade de:

ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);

I - avaliar o cumprimento das metas previstas
no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central 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);

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.

- 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 1524/2012, 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.
11. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.

Consta da Instrução Normativa TC 34/2015 previsão para
encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte documentação correlata:

12. ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS)

- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de

Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de con-

www.tce.es.gov.br

12.1 CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
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trole predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário

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

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

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

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.
12.1.2 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.
12.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação

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:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

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

12.1.7 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.
12.1.5 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.
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.8 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:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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(FIGURA)

(FIGURA)

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

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

12.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial

12.1.12 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)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Pelo exposto, observa-se que foi realizada atualização da
Dotação, tendo como fonte de recursos Superávit Financeiro apurado no exercício anterior (2015).

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

12.1.13 Análise da despesa executada em relação à receita realizada

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

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

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

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)

(FIGURA)

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

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à receita realizada.

12.1.11 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)

13. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS
Base Legal: Leis Municipais nº 1567/2012, 1684/2014,
1761/2015, 1869/2016; arts. 37, incisos X e XI, 29, inciso
V, e 39, § 4º da Constituição da República.
A Lei Municipal 1567/2012 fixou os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, para a legislatura 2013/2016, em
www.tce.es.gov.br

R$ 9.288,37 e R$ 3.879,95, respectivamente, e foram
atualizados anualmente as leis 1684/2014, 1761/2015,
1869/2016, estando em 2016 equicalentes a R$
10.831,25 e R$ 4.524,44, respectivamente.
Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do Vice-Prefeito referentes ao exercício de 2016, verifica-se
que o Prefeito, percebeu a título de subsídio de janeiro a maio R$ 10.414,65, de junho a agosto R$ 8.331,72,
em agosto a título de diferença de reajuste (fev-jul) R$
2.666,15, e de setembro a dezembro R$ 10.831,24; e o
Vice-Prefeito, percebeu R$ 4.350,42 mensais a título de
subsídio de janeiro a dezembro, e em agosto a título de
diferença de reajuste (fev-jul): R$ 1.218,12.
Observa-se que durante todo o exercício houve redução
no subsídio do do Prefeito e do Vice-Prefeito, no entanto, não foi enviado ato oficial com a medida.
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.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

208

ATOS DA 1a CÂMARA

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:
(FIGURA)
Acrescenta-se sugestão de recomendar ao Chefe do Poder Executivo municipal que proceda nos próximos exercícios:
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).
II.3 DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos indicativos de irregularidades, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
II.3.1 Abertura de crédito adicional suplementar sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes (Item 4.1.1 do RT 1027/2017 e
2.1 da ITC 3068/2018).
Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei
nº 4.320/64.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a abertura de créditos adicionais suplementares na ordem de
R$ 4.100.648,55, quando havia autorização para abertura de créditos adicionais somente em R$ 1.826.400,00
(5% da despesa fixada na LOA: R$ 36.528.000,00), totalizando R$ 2.274.248,55 de créditos adicionais abertos
acima do limite.

te, a área técnica entendeu que não há previsão na LOA
1817/2015 para que a movimentação de dotação entre
fontes de recursos da mesma funcional programática seja deduzida do montante de créditos adicionais. Deste
modo, o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva concluiu por manter o indicativo de irregularidade, considerando que foram abertos créditos adicionais suplementes sem autorização legislativa e sem indicação da fonte
de recursos.
Pois bem.
Divirjo do entendimento do corpo técnico que R$
2.279.806,74 se enquadre no conceito de crédito adicional, previsto no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.
Isso porque, verifiquei a listagem de créditos adicionais
constantes nos autos (Peça Complementar 10456/2018
– Evento 60), e restou claro, que R$ 2.279.806,74 do
montante considerado pela área técnica como crédito adicional suplementar, na verdade, são apenas movimentações entre as fontes de recursos, logo, seu valor
não deve ser computado para efeito de apuração ao limite de suplementação orçamentária, uma vez que as movimentações não são consideradas créditos adicionais.
Registra-se ainda, que neste mesmo sentido decidiu o
Egrégio Plenário desta Corte de Contas no Parecer Prévio TC-047/2014 – Primeira Câmara, proferido no Processo TC 2425/2012.
No caso concreto, é imperioso estabelecer a diferença
entre remanejamento, transposição e transferência.

(FIGURA)

Assim, explicando a definição e a diferença de cada um
desses instrumentos, J. R. Caldas Furtado, ensina o seguinte:

Por sua vez, após analisar as justificativas do defenden-

a) remanejamentos são realocações na organização de

Passo a expor as justificativas da defesa:
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um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro. Podem ocorrer, por exemplo, em uma reforma administrativa. A extinção de um órgão pode levar
a Administração a decidir pelas realocações das atividades, inclusive dos respectivos programas de trabalho, recursos físicos e orçamentários, para outros órgãos, sejam
da administração direta, sejam da administração indireta. Nesse caso, não cabe a abertura de crédito adicional
especial para cobertura de novas despesas, uma vez que
as atividades já existem, inclusive os respectivos recursos não- financeiros. Entretanto, se houver a necessidade da criação de um cargo novo, a Administração deverá providenciar a abertura de um crédito adicional para
atender a essa despesa;
b) transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão. Pode acontecer que a administração da entidade governamental resolva não construir a estrada vicinal, já programada e incluída no orçamento, deslocando esses recursos para a
construção de um edifício para nele instalar a sede da
secretaria de obras, também já programada e incluída
no orçamento, cujo projeto original se pretende que seja ampliado. Nesse caso, basta que a lei autorize a realocação dos recursos orçamentários do primeiro para o segundo projeto;
c) transferências são realocações de recursos entre as
categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo
órgão e do mesmo programa de trabalho. Ou seja, repriorizações dos gastos a serem efetuados. Pode ocorrer que a administração do ente governamental tenha
que decidir entre realocar recursos para a manutenção
de uma maternidade ou adquirir um novo computador
para o setor administrativo dessa maternidade, que funSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

209

ATOS DA 1a CÂMARA

ciona relativamente bem, ainda que utilizando computadores antigos. A opção por recursos para a manutenção
da maternidade se efetivará através de uma transferência, que não se deve confundir com anulações, parciais
ou totais, de dotações para abrir crédito adicional especial. Nas transferências, as atividades envolvidas continuam em franca execução; nos créditos adicionais especiais ocorre a implantação de uma atividade nova.
Acrescenta-se, que para Haroldo da Costa Reis, J. Teixeira Machado Jr. e José Ribamar Caldas Furtado, a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos
são instrumentos para a Administração alterar seu curso
operacional, repriorizar as ações de governo, modificar
as intenções originais da lei de orçamento.
Não é demais lembrar que para realização de remanejamento, transposições e transferências de recursos de
uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, será necessária autorização legislativa,
conforme dispõe o artigo 167, inciso VI, da Constituição
Federal de 1988.
Depreendendo das definições acima expostas, entendo
que as movimentações ocorridas nos autos sob análise,
não se encaixam no conceito de remanejamento, transposição e transferências, haja vista não tratar de realocações de recursos de um órgão para o outro (remanejamento), realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão (transposição) ou realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas (transferência), tratando somente de uma mera
permuta entre as fontes de recursos.
No caso concreto, o que ocorreu foi uma alteração na
fonte de recurso que seria utilizada para cumprir o que
foi estabelecido na LOA. Em outras palavras, de modo a

exemplificar, o que seria utilizado na execução do orçamento com a fonte “x”, passou a ser utilizado com a fonte “y”, sem, contudo, modificar as despesas que foram
realizadas.
Neste sentido, diferente do que preconiza a lei para realização de remanejamento, transposição e transferência de recursos, entendo que essa mera permuta entre
as fontes de recursos não haja necessidade de autorização legislativa.
Diante do exposto, afasto o indicativo de irregularidade.
II.3.2 Ausência de controle das Fontes de Recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro encaminhadas no anexo do Balanço Patrimonial Consolidado (Item 6.1.1 do RT 1027/2017 e 2.2 da
ITC 3068/2018).
Base legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
Após análise do Balanço Patrimonial, ao confrontar
os ativos e passivos financeiros, foi apontado no RT
1027/2017 déficit financeiro em diversas fontes de recursos, conforme demonstrado abaixo:
(FIGURA)
Em resposta à citação, o gestor alegou que devido a implantação do novo plano de contas a partir do exercício
de 2013 e da utilização de tabela com novos códigos de
fonte de recurso, o sistema informatizado de contabilidade sofreu diversas alterações que ocasionaram inconsistências nos saldos e na gestão das fontes de recursos.
Arguiu ainda, que a falta de funcionalidade do sistema
LRFWEB não permite que o contabilista confira os dados
lançados de forma rudimentar antes de confirma-los,
não restando outra saída senão o retrabalho de preencher novamente os dados do sistema LRFWEB, quando
www.tce.es.gov.br

identificadas as inconsistências.
Adiante, ressaltou que não houve a intenção de emitir o
relatório inconsistente, afirmando que tais inconsistências não ocasionaram qualquer prejuízo ao erário municipal e tampouco prejudicou a aplicação mínima constitucional em saúde e educação.
Por fim, informou que a evidenciação das fontes de recurso foi resolvida no decorrer do exercício de 2017,
anexando documentação comprobatória das justificativas apresentadas.
Em que pese a falta de fidedignidade das informações,
a área técnica sugeriu manter o indicativo de irregularidade, porém possível de ressalva e determinação, tendo
em vista que as correções implementadas serão analisadas no exercício subsequente.
Pois bem.
Assiste razão à área técnica quanto as distorções apresentadas no demonstrativo, que a princípio, foram corrigidas.
O objetivo da apresentação desse demonstrativo é o
atendimento ao artigo 8º e 50 da LRF, a saber:
Art. 8º Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 50 Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
Observa-se que o gestor apresentou a disponibilidade
financeira existente por fontes de recursos, entretanto,
foram apresentadas com inconsistências, deixando de
apresentar corretamente o superávit financeiro por fonte a ser utilizado de forma individualizada para abertura
de créditos adicionais no exercício seguinte.
Logo, a informação deverá ter utilidade para a abertura
de créditos adicionais no próximo exercício, não inﬂuenciando na apuração do resultado orçamentário, financeiro e patrimonial do exercício corrente, sendo ponto de
análise na prestação de contas do exercício de 2017, caso o município tenha utilizado essa fonte para suplementação.
Diante do exposto, mantenho o indicativo de irregularidade, entretanto, entendo que o presente indicativo por
si só não possui potencial ofensivo de macular as contas,
tendo em vista tratar-se de impropriedade ou falta de
natureza formal, sem gravidade e que não representou
dano injustificado ao erário, nos moldes do artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Por fim, determino ao atual gestor que observe o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e nesse sentido, que adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo
05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).
III DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PARECER PRÉVIO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVA
Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos,

muito pelo contrário, já eram abordados pela filosofia na
antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a justiça, definiu que
o justo é uma espécie de termo proporcional:
Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto
é o que viola a proporção. Desse modo, um dos termos
torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno,
como realmente acontece na prática; porque o homem
que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]
(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1991, p. 103)
O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos
cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:
O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete
busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualificativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso.
Todos esses termos são apropriados, pois computam
ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o que interessa.
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 691.)
www.tce.es.gov.br

A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de
1988, consagrou princípios explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV
da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também cuidou de direcionar a
atuação dos órgãos da Administração pública segundo
os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira
expressa:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]:
Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, quando afirma
que “um princípio ou postulado intimamente conectado
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ao devido processo legal substancial é o da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e dos administrativos,
que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são princípios complementares e indissociáveis. E mais:
A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do
devido processo legal na ordem constitucional, eis que,
com efeito, ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).
[...]
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do
modo mais amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não
é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos
públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar
com a Administração Pública, ou dela receber benefícios
fiscais ou creditícios, subvenções por determinado período, atinge sua liberdade de contratar e de participar da
vida negocial (g.n.).
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive
quando sua atuação se der no âmbito administrativo
processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:

XIII - interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do fim público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. [g.n.]

I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e ﬁns, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;

Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, merecendo, então, a mesma
intensidade a privação de bens, na medida em que um
processo administrativo que visa aplicar multa ou impor
ressarcimento pode atingir os bens do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodificam outra questão relevante para os direitos
e garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não
estabelecer seguro critério e devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, que é a básica garantia individual expressamente
assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal. Por isso:

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado
Administração) verificar a natureza da conduta praticada
e o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que
informam a atuação daqueles que se relacionam com a
Administração Pública ou que manejam recursos públicos.

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;

(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28,
novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

www.tce.es.gov.br
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de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa define o princípio da proporcionalidade da seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa ordem
da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública não poderia utilizar um canhão para abater
um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns
parâmetros para que, no caso concreto, fosse possível
avaliar a eventual desproporcionalidade de certos atos
administrativos.

Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir o fim, contudo, ainda assim, desproporcionais
em relação ao custo-benefício.”

elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Belo
Horizonte: v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).

A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para atingir o fim.

A regra constitucional é cristalina ao determinar que não
há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes haver
a opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas
por meio da emissão do parecer prévio.

Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui-se que a
adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na apreciação dos pareceres prévios emitidos
pelos tribunais de contas sobre as contas que os prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por decorrência da ordem constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito.

Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins colimados pela lei ou ato administrativo.

O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que a
fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal,
na forma da lei e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver.

Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto a
necessidade dos fins, porém e sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder Público.
Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em
favor daquela que afetar o menos possível os interesses
e as liberdades em jogo.

O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para
a aprovação de emendas à Constituição, concedendo um

Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três subprincípios de cuja conﬂuência depende
a aprovação no teste da proporcionalidade:
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O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o
cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis
de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e despesas
com pessoal.
Na apreciação das contas de governo, como se percebe, temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito das finanças públicas são avaliados pelos tribunais
de contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua
“aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.
As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na
esfera jurídica de quem as prestou, podendo servir de
base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque
de assuntos ligados à administração pública municipal
é avaliado na emissão dos pareceres prévios das contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado)
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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estabelece que na fiscalização e no julgamento de contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a
eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia
de receitas.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II,
a emissão do parecer prévio pela aprovação das contas
com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual
não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal
de Contas.
A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso concreto, pois somente uma análise ponderada do conjunto das informações acima analisadas, permitirá que este
Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa.
Sendo assim, da análise detida dos autos, pude verificar:
(i) a confirmação de inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii) que o caráter formal das
irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que a ênfase dada a gestão
ﬁscal merece destaque e por isso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados nessa apreciação.

ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício das funções políticas de planejamento, organização,
direção e controle das políticas públicas idealizadas na
concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que
foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em
favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das
ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
p. 609).
Nesse contexto, mesmo que tenham sido identificadas
falhas de natureza essencialmente formais, cumpre observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do subprincípio da insignificância, de maior utilização no ramo do Direito Penal, mas também aplicável a outras esferas jurídicas, notadamente na defesa de direitos fundamentais da pessoa humana.

Em se tratando de contas de governo, a análise desta
Corte deve estar voltada para a conduta do Chefe do Executivo na condução da gestão fiscal do Ente, vista de maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição de
José de Ribamar Caldas Furtado:

Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do
caso concreto quando é dever do aplicador do Direito
ponderar as circunstâncias em torno do fato, a natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades que circundam a realidade sob exame, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício
do processo punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo Sancionador (op. cit.
p. 201 e 203).

Tratando-se de exame de contas de governo o que deve

O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de
www.tce.es.gov.br

qualquer consequência jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente violada,
limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração, sendo este apenas o primeiro passo, exigindo-se do
órgão judicante, ir além:
Lembre-se que a tipificação formal é apenas um primeiro passo no enquadramento da conduta do agente, fruto, via de regra, de uma leitura preliminar do texto legal,
na perspectiva de incidência da norma. Necessário, ainda, verificar a adequação material de sua conduta à norma proibitiva, o que pressupõe valorações mais profundas, exame de particularidades comportamentais, circunstâncias concretas, causas e motivações específicas
e relevantes do agir humano, fatores sociais complexos
e inﬂuentes no resultado, enfim, um conjunto interminável de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie de estágio preliminar no raciocínio jurídico da decisão, não o estágio definitivo.
[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta fatores
complexos e múltiplos que podem aparecer nos casos
concretos. Descreve-se a conduta proibida com suporte em um juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, levando em conta padrões de conduta
abstratos. Sem embargo, a ocorrência efetiva da conduta no mundo real torna imperioso o exame das particularidades do caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma real conduta que não ofenda, de fato, o bem
juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)
Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição de sanção ou de consequências jurídicas prejudiciais
ao gestor depende da observância aos princípios da proSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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porcionalidade e da razoabilidade, bem como independe
da identificação da tipicidade formal, devendo superá-la, pois a reação deve se dar em face da ofensa ao bem
jurídico tutelado, no caso a gestão ﬁscal, orçamentária
e ﬁnanceira, ultrapassando o exame da forma por si só.
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis
abstratas, interpretando-as em conformidade com a ordem constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainda que implique um mergulho em universo bastante indeterminado de conceitos e até de valores, não pode
traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]
IV
QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao final de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por significativas transformações, que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina fiscal, tendo como marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no
4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das
práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às
normas internacionais de contabilidade; e (iv) a edição
da Lei da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação

das contas prestadas anualmente pelos chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir da LRF que ele
ganhou contornos operacionais para garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão fiscal, cujas disposições criam obrigações por meio de instrumentos como
o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório
de Gestão Fiscal constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras importantes iniciativas foram
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal das contas públicas, instituiu condições e limites para despesas
obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal, despesas com seguridade social, dívida pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(FIGURA)
Os dados acima demonstram que o município obteve superávit financeiro para abertura de créditos adicionais
orçamentários no exercício subsequente no valor de R$
7.949.749,50.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu todos
os limites constitucionais e legais, pois não ultrapassou o
limite de despesa com pessoal executivo e consolidado,
não realizou operações de crédito e antecipação de rewww.tce.es.gov.br

ceita orçamentária, gastou acima do limite mínimo com
ensino, Fundeb, saúde e repassou o duodécimo ao legislativo a maior em R$ 910,48, todavia, sequer foi objeto
de citação ao responsável, dada sua irrelevância.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Conceição do Castelo, sob a responsabilidade do senhor Francisco Saulo Belisário, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2016, atendeu
aos preceitos constitucionais, legais e da Lei de Responsabilidade Fiscal.
V PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, divergindo do 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.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
V.1 Afastar a seguinte irregularidade:
V.1.1 Abertura de crédito adicional suplementar sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes (Item 4.1.1 do RT 1027/2017 e 2.1
da ITC 3068/2018).
V.2 Manter a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas, conforme fundamentado neste voto:
V.2.1 Ausência de controle das Fontes de Recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro encaminhadas no anexo do Balanço Patrimonial
Consolidado (Item 6.1.1 do RT 1027/2017 e 2.2 da ITC
3068/2018).
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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V.3 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, no exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Francisco Saulo Belisário, na forma prevista no artigo 80, inciso
II, da Lei Complementar 621/2012.
V.4 Determinar ao atual gestor que observe o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
nesse sentido, que adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05
do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).
V.5 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que:
V.5.1 Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
V.5.2 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).
V.6 Arquivar os autos após os trâmites legais.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DE DISCUSSÃO DA 34ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA DE 2018:
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO - Solicitei vista nos autos. Estou
acompanhando o voto de vossa excelência pela aprovação com ressalvas. Mas um outro fundamento, enten-

do que a utilização dos limites para abertura de crédito deve ser respeitada e adstrita à previsão legal. No caso do município, era de 5%. Mas tendo em vista o que
consta do balanço orçamentário consolidado no Município, a dotação inicial era de R$ 36.528.000,00, com dotação atualizada de R$ 37.749.000,00. As despesas empenhadas estão abaixo da dotação inicial. Entendo que
apesar das mudanças do orçamento terem maiores do
que o autorizado pela lei, entendo que, ainda assim, as
despesas autorizadas ficaram inferiores à dotação inicial.
Então, não houve comprometimento nem orçamentário,
nem financeiro. Então, por conta disso, estou relevando
e acompanhando vossa excelência para aprovação com
ressalva.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Tanto é que o resultado orçamentário verificado, de acordo com o anexo 12, do art. 102, da Lei
4.320, R$ 902.000,00 positivo; o resultado financeiro, quase 400 mil reais positivo; resultado patrimonial,
quase três milhões positivo; e o superávit financeiro para abertura de créditos orçamentários, quase 8 milhões.
Fora isso, todos os limites cumpridos rigorosamente, os
máximos e os mínimos.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO - Mas, mesmo assim, há um a divergência, colocamos a matéria em discussão. Em votação.
A SR.ª CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS - Com o relator. (ﬁnal)
1. PARECER PRÉVIO TC-114/2018 – 1ª CÂMARA:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Afastar a seguinte irregularidade:
1.1.1 Abertura de crédito adicional suplementar sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes (Item 4.1.1 do RT 1027/2017 e 2.1
da ITC 3068/2018).
1.2 Manter a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas, conforme fundamentado neste voto:
1.2.1 Ausência de controle das Fontes de Recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro encaminhadas no anexo do Balanço Patrimonial
Consolidado (Item 6.1.1 do RT 1027/2017 e 2.2 da ITC
3068/2018).
1.3 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, no exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Francisco Saulo Belisário, na forma prevista no artigo 80, inciso
II, da Lei Complementar 621/2012.
1.4 Determinar ao atual gestor que observe o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
nesse sentido, que adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05
do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).
1.5 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que:
1.5.1 Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa
ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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1.5.2 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).
1.6 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, que divergiu somente quanto à fundamentação.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

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- 1333/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05473/2013-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA, AMADEU BOROTO, CONRADO BARBOSA ZORZANELLI, AMAURI PINTO
MARINHO, JADIR CARMINATI BACHETTI, ANDREIA NORBIM DE SOUZA, VINICIUS BORGES DA SILVA, SOLIDUS
SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, BRUNO CARVALHO
DADALTO
Procuradores: MARNE SEARA BORGES JUNIOR (OAB:
8302-ES), ANDERSON SANT ANA PEDRA (OAB: 9712-ES)
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA ORDINÁRIA DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MATEUS – EXERCÍCIOS 2011 - 2012 E 2013 –
NÃO ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA
DO PREFEITO E ACOLHER A DO ENGENHEIRO – REJEITAR
AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS E JULGAR CONTAS IRREGULARES DO PREFEITO DEMAIS GESTORES E EMPRESA CONTRATADA – IMPUTAR RESSARCIMENTO E MULwww.tce.es.gov.br

TA – ACOLHER AS JUSTIFICATIVAS DO ENGENHEIRO E
JULGAR REGULARES SUAS CONTAS, DETERMINAR - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se de Auditoria Ordinária de Obras e Serviços de
Engenharia, realizada na Prefeitura Municipal de São
Mateus, relativamente aos exercícios de 2011, 2012 e
2013, sob a gestão do Sr. Amadeu Boroto, Prefeito Municipal.
Devidamente citados dos termos da ITI 913/2013 (ﬂs.
1461/1495), os responsáveis apresentaram as justificativas conjuntas, que foram analisadas pelo Núcleo de
Engenharia e Obras Públicas – NEO, e através da Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC 85/2015 (ﬂs.
1697/1786), culminou pela manutenção das irregularidades constantes nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, sugerindo a devolução de valores, relativas às irregularidades dispostas nos itens 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8 e 2.1.9, bem como a conversão do presente
processo em tomada de contas especial.
Adiante, o NEO por intermédio da Manifestação Técnica – MT 794/2017-6 (ﬂs. 1788/1881), manteve os tópicos de irregularidades/ressarcimentos, conforme abaixo
transcritos:
Do ponto de vista de engenharia, considerando: os
achados apontados no RA-O nº 67/2013 (ﬂs. 04/72); o
disposto na nº ITI 913/2013 (ﬂs. 1461/1495); as alegações de defesa e razões de justificativas dos responsáveis
do presente processo; assim como o exposto nesta Instrução de Engenharia Conclusiva; permanecem os achaSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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dos a seguir elencados (item 3.1 e 3.2):

Amadeu Boroto
Prefeito

Descumprimento da legislação
No Quadro 1 encontram-se elencados os descumprimentos da legislação que, do ponto de vista de engenharia, permanecem como irregularidade.
Quadro 1 – Descumprimentos da legislação mantidos
após análise conclusiva.
RESPONSÁVEL
Amadeu Boroto
Prefeito

subitens/ IRREGULARIDADES
Contrato nº 271/2011.
2.1.1
Exigência
de
Comprovante de quitação no
Conrado Barbosa Zor- CREA e invalidação do regiszanelli
tro que não apresentar rigoPresidente da CPL
rosamente a situação atualizada da empresa (item 2.1.3
Amauri P. Marinho
da ITI 913/2013).
Procurador Municipal
Amadeu Boroto
Contrato nº 271/2011.
Prefeito
2.1.2
Exigência
de
apresentação de atestado reConrado Barbosa Zor- ferente a serviços de baixa
zanelli
relevância (item 2.1.4 da ITI
Presidente da CPL
913/2013).

BASE LEGAL
Artigos 30 e 3, § 1o,
inciso I, ambos da Lei
8.666/93.

Artigo 37, inciso XX
I da Constituição Federal e do art. 3º, §
1º, inciso I e art. 30,
§ 1º, inciso I, ambos
da Lei 8.666/1993.

Amauri P. Marinho
Procurador Municipal
Jadir Carminati Bachetti
Secretário Municipal de
Obras, Infraestrutura e
Transportes
Marcelo de Oliveira
Engenheiro Civil
Amadeu Boroto
Prefeito

Contrato nº 271/2011.
2.1.3
Exigência limitando a localização da usiConrado Barbosa Zor- na de asfalto a no máximo
zanelli
100 KM (item 2.1.5 da ITI
Presidente da CPL
913/2013).
Amauri P. Marinho
Procurador Municipal

Artigo 37, inciso XX
I da Constituição Federal, inciso I do
§ 1º do art. 3º e §
1º, inciso I, do art.
30, ambos da Lei
8.666/1993.

Contrato nº 271/2011.
2.1.4
Exigência
de
atestado de visita técnica forConrado Barbosa Zor- necido pela Prefeitura (item
zanelli
2.1.6 da ITI 913/2013).
Presidente da CPL

Artigo 37, inciso XX
I da Constituição Federal, inciso I do
§ 1º do art. 3º e §
1º, inciso I, do art.
30, ambos da Lei
8.666/1993.

Amauri P. Marinho
Procurador Municipal
Amadeu Boroto
Prefeito

No Quadro 2 encontram-se elencados os pagamentos indevidos que, do ponto de vista de engenharia, permanecem como irregularidade.

Contrato nº 271/2011.
Artigos 66 e 67 da lei
2.1.5
Fiscalização de- 8.666/93.
ficiente (item 2.1.8 da ITI
Jadir Carminati Bachetti 913/2013).
Secretário Municipal de
Obras, Infraestrutura e
Transportes
Andreia Norbim de Souza Oliveira
Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura
Amadeu Boroto
Contratos nº 113/2012 e
Prefeito
114/2012.
2.2.1
Exigência
de
Conrado Barbosa Zor- Comprovante de quitação no
zanelli
CREA e invalidação do regisPresidente da CPL
tro que não apresentar rigorosamente a situação atualiAmauri P. Marinho
zada da empresa (item 2.2.4
Procurador Municipal
da ITI 913/2013).
Amadeu Boroto
Contratos nº 113/2012 e
Prefeito
114/2012.
Exigência do licitante posConrado Barbosa Zor- suir em seu quadro permazanelli
nente Engenheiro Eletricista
e Agrônomo (item 2.2.5 da ITI
Presidente da CPL
913/2015).
Amauri P. Marinho
Procurador Municipal
Amadeu Boroto
Contratos nº 113/2012 e
Prefeito
114/2012.
2.2.3
Exigência
de
Conrado Barbosa Zor- atestado de visita técnica forzanelli
necido pela Prefeitura (item
Presidente da CPL
2.2.6 da ITI 913/2015).
Amauri P. Marinho
Procurador Municipal

3.2 Pagamento indevido
www.tce.es.gov.br

Quadro 2 – Pagamentos indevidos mantidos após análise conclusiva.
RESPONSÁVEIS

Artigos 30 e 3, § 1o,
inciso I, ambos da Lei
8.666/93.

Artigo 37, inciso XX
I da Constituição Federal e inciso I do
§ 1º do art. 3º e §
1º, inciso I, do art.
30, ambos da Lei
8.666/1993.

Artigo 37, inciso XX
I da Constituição Federal, inciso I do
§ 1º do art. 3º e §
1º, inciso I, do art.
30, ambos da Lei
8.666/1993.

subitens/ IRREGULA- IMPORTÂNCIA DEVIDA
RIDADES
R$
VRTE
Amadeu Boroto
2.1.5
F i s - 3.966.522,14 1.665.206,61
Prefeito
calização
deficiente (item 2.1.8 da ITI
Jadir Carminati Bachetti 913/2013).
Secretário Municipal de
Obras, Infraestrutura e
Transportes
Andreia Norbim de Souza Oliveira
Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura
Amadeu Boroto
Contrato
nº 66.418,27
Prefeito
271/2011.
2.1.6Pavimentação Jadir Carminati Bachetti Pagamento/recebiSecretário Municipal de mento indevido por
Obras, Infraestrutura e serviços não executaTransportes
dos (item 2.1.9 da ITI
913/2013).
Andreia Norbim de Souza Oliveira
Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura

27.883,40

Solidus Serviços e Construções Ltda.
Empresa contratada

Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Amadeu Boroto
Prefeito

Contrato
nº 170.466,87
271/2011.
2.1.7Pavimentação
Jadir Carminati Bachetti - Serviços pagos em
Secretário Municipal de quantitativos supeObras, Infraestrutura e riores aos executados (item 2.1.10 da ITI
Transportes
913/2013).
Andreia Norbim de Souza Oliveira
Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura
Solidus Serviços e Construções Ltda.
Empresa contratada
Amadeu Boroto
Contrato
nº 185.214,26
Prefeito
271/2011.
2.1.8
Pa ga Jadir Carminati Bachetti mento de espessuSecretário Municipal de ra do pavimento suObras, Infraestrutura e perior à executada
Transportes
(item 2.1.11 da ITI
913/2013).
Andreia Norbim de Souza Oliveira
Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura
Solidus Serviços e Construções Ltda.
Empresa contratada
Amadeu Boroto
Contrato
nº 2.137,92
Prefeito
271/2011.
2.1.9
DrenaJadir Carminati Bachetti gem pluvial - serviSecretário Municipal de ços pagos em desaObras, Infraestrutura e cordo com os execuTransportes
tados (item 2.1.12 da
ITI 913/2013).
Andreia Norbim de Souza Oliveira
Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura
Solidus Serviços e Construções Ltda.
Empresa contratada

71.564,60

77.755,78

Encerrando a instrução processual, o NEC elaborou a
ITC 2553/2017 (ﬂs. 1883/1933), em conformidade com
a Manifestação Técnica nº 794/2017, que atualizou os
termos da IEC 85/2015, sugerindo a conversão dos presentes autos em tomada de contas especial, em face da
existência de danos ao erário, presentificado nos itens
4.18, 4.19, 4.1.10, 4.1.11 e 4.1.12 daquela instrução técnica, no valor correspondente a 1.665.206,61 VRTE.
O Ministério Público Especial de Contas encampou na íntegra a manifestação técnica, conforme Parecer de ﬂs.
1938/1943, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira.
Em sequência, foi apresentada defesa oral pelos representantes dos defendentes, primeiramente a do prefeito, Sr. Amadeu Boroto, seguida a da empresa Solidus
Serviço e Construções Ltda, conforme notas taquigráficas encartadas, respectivamente, às ﬂs. 1964/1967 e
1969/1974, acompanhada de documentação de suporte (ﬂs. 1979/2062).

896,68

4 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 pelo exposto, diante das modificações ocorridas na
análise realizada pela SecexEngenharia, na Manifestação
Técnica nº 1675/2017, e tendo em vista não haver modificações nos itens analisados por esse NNF, em relação
ao constante da ITC 2553/2017, opinamos no sentido de
que devem ser mantidas as seguintes irregularidades:
4.1.1 Exigência de entrega de comprovante de garantia
de proposta antecipadamente, sem o respaldo do art.
3º, § 3º, da Lei 8.666/93 (Item 3.1 da ITC 2553/2017).
Base Legal: art. 3º, §§ 1º, inciso I, e 3º, da Lei 8.666/93
Responsáveis: Amadeu Boroto (ex-prefeito)
Conrado Barbosa Zorzanelli (Presidente da Comissão
Permanente de Licitação)
Amauri Pinto Marinho (Procurador Muncipal)
4.1.2 Exigência simultânea de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo e garantia de proposta (Item 3.2
da ITC 2553/2017).

Os termos da sustentação oral foram analisados pela SecexEngenharia, quanto aos aspectos de Obras e Engenharia indicados e por intermédio da Manifestação Técnica 1675/2017-2 (ﬂs. 2072/2097) se manifestaram.

Base Legal: art. 31, §§ 2º, inciso I, e 3º, da Lei 8.666/93

Posteriormente, o Núcleo de Controle Externo de Normatização da Fiscalização – NNF, acolheu a proposta
da SecexEngenharia, constante da Manifestação Técnica 1675/2017-2 e, através da Manifestação Técnica
00130/2018-8 (ﬂs. 2099/2132), se manifestou por rejeitar as justificativas apresentadas em defesa oral, opinando por manter os termos da ITC 2553/2017, conclusão
que foi adotada na integralidade pelo Órgão Ministerial
(ﬂs. 2136/2142), conforme transcrição que segue:

Amauri Pinto Marinho (Procurador Muncipal)

www.tce.es.gov.br

Responsáveis: Amadeu Boroto (ex-prefeito)
Conrado Barbosa Zorzanelli (Presidente da Comissão
Permanente de Licitação)
4.1.3 Exigência de comprovante de quitação do CREA e
invalidação do registro que não apresenta rigorosamente a situação atualizada de empresa (Itens 2.1.1 e 2.2.1
da Manifestação Técnica 794/2017 e 1675/2017)
Base legal: art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93
Responsável:
Conrado Barbosa Zorzanelli (Presidente da Comissão
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Permanente de Licitação)

Permanente de Licitação)

4.1.4 Exigência de apresentação de atestado referente a
serviços de baixa relevância (Item 2.1.2 da Manifestação
Técnica 794/2017 e 1675/2017).

4.1.7 O edital não especifica os critérios para reajustamento (Item 3.3 da ITC 2553/2017).

Base legal: art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e
arts. 3º, § 1º, inciso I, e 30, § 1º, inciso I, ambos da Lei
8.666/93
Responsáveis:
Conrado Barbosa Zorzanelli (Presidente da Comissão
Permanente de Licitação)
Jadir Carminati Bachetti (Secretário Municipal de Obras,
Infraestrutura e Transportes)
Marcelo de Oliveira (Engenheiro Civil)
4.1.5. Exigência limitando a localização da usina de asfalto a no máximo 100 km (Item 2.1.3 da Manifestação Técnica 794/2017 e 1675/2017).
Base legal: art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e
arts. 3º, § 1º, inciso I, e 30, § 1º, inciso I, ambos da Lei
8.666/93
Responsável:
Conrado Barbosa Zorzanelli (Presidente da Comissão
Permanente de Licitação)
4.1.6. Exigência de atestado de visita técnica fornecido
pela prefeitura (Itens 2.1.4 e 2.2.3 da Manifestação Técnica 794/2017).
Base legal: art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e
arts. 3º, § 1º, inciso I, e 30, § 1º, inciso I, ambos da Lei
8.666/93
Responsável:
Conrado Barbosa Zorzanelli (Presidente da Comissão

Base legal: arts. 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da
Lei 8.666/93

Solidus Serviços e Construções Ltda. (Empresa Contratada).
Ressarcimento: 71.564,60 VRTE

Responsáveis: Amadeu Boroto (ex-prefeito)

4.1.11 Pagamento de espessura do pavimento superior à
executada (Item 2.1.8 da Manifestação Técnica 794/2017
e 1675/2017).

Conrado Barbosa Zorzanelli (Presidente da Comissão
Permanente de Licitação)

Base legal: arts. 66, 67 e 70 da Lei 8.666/93 e arts. 62 e
63 da Lei 4.320/64

Amauri Pinto Marinho (Procurador Municipal)

Responsáveis: Jadir Carminati Bachetti (Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes)

4.1.9 Pavimentação – Pagamento/recebimento indevido
por serviços não executados (Item 2.1.6 da Manifestação
Técnica 794/2017 e 1675/2017).

Andreia Norbim de Souza Oliveira (Coordenadora de
Projetos de Engenharia e Arquitetura).

Base legal: arts. 66, 67 e 70 da Lei 8.666/93 e arts. 62 e
63 da Lei 4.320/64

Solidus Serviços e Construções Ltda. (Empresa Contratada).

Responsáveis: Jadir Carminati Bachetti (Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes)

Ressarcimento: 77.755,78 VRTE

Andreia Norbim de Souza Oliveira (Coordenadora de
Projetos de Engenharia e Arquitetura).

4.1.12 Drenagem pluvial – Serviços pagos em desacordo
com os executados (Item 2.1.9 da Manifestação Técnica
794/2017 e 1675/2017).

Solidus Serviços e Construções Ltda. (Empresa Contratada).

Base legal: arts. 66, 67 e 70 da Lei 8.666/93 e arts. 62 e
63 da Lei 4.320/64

Ressarcimento: 27.883,40 VRTE

Responsáveis: Jadir Carminati Bachetti (Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes)

4.1.10 Pavimentação – Serviços pagos em quantitativos
superiores aos executados (Item 2.1.7 da Manifestação
Técnica 794/2017 e 1675/2017).

Andreia Norbim de Souza Oliveira (Coordenadora de
Projetos de Engenharia e Arquitetura).

Base legal: arts. 66, 67 e 70 da Lei 8.666/93 e arts. 62 e
63 da Lei 4.320/64

Solidus Serviços e Construções Ltda. (Empresa Contratada).

Responsáveis: Jadir Carminati Bachetti (Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes)

Ressarcimento: 896,68 VRTE

Andreia Norbim de Souza Oliveira (Coordenadora de
Projetos de Engenharia e Arquitetura).
www.tce.es.gov.br

4.1.13 Prazo entre a última publicação do edital (inclusive de modificação) e o recebimento das propostas inferior ao mínimo estabelecido em lei (Item 3.4 da ITC
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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2553/2017).
Base legal: art. 21, §§ 2º e 4º, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Amadeu Boroto (ex-prefeito)
Conrado Barbosa Zorzanelli (Presidente da Comissão
Permanente de Licitação)
4.1.14 Exigência de o licitante possuir em seu quadro
permanente engenheiro eletricista e agrônomo (Item
2.2.2 da Manifestação Técnica 794/2017 e 1675/2017).
Base legal: art. 37, XXI, da Constituição Federal e arts. 3º,
§ 1º, incido I, e 30, § 1º, inciso I, ambos da Lei 8.666/93.
Responsável:
Conrado Barbosa Zorzanelli (Presidente da Comissão
Permanente de Licitação)
4.1.15 Exigência de apresentação de balanço patrimonial do exercício de 2011 (Item 3.5 da ITC 2553/201).
Base legal: art. 37, XXI, da Constituição Federal e arts. 3º,
§ 1º, inciso I, e 31, inciso I, ambos da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Amadeu Boroto (ex-prefeito)
Conrado Barbosa Zorzanelli (Presidente da Comissão
Permanente de Licitação)
Amauri Pinto Marinho (Procurador Muncipal)
4.2 E tendo em vista o preceituado no art. 319, parágrafo
único, IV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES), conclui-se opinando por:
4.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial, em face da existência de
dano ao erário, presentificado nos itens 4.1.9, 4.1.10,
4.1.11, 4.1.12 da ITC 2553/2017, no valor total correspondente a 1.665.206,61 VRTE, na forma do art. 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que

os responsáveis já foram devidamente citados quanto à
possibilidade de ressarcimento;
4.2.2. Reconhecer parcialmente a ilegitimidade passiva
do Sr. Amadeu Boroto, ex-prefeito de São Mateus, para
que seja excluída a sua responsabilidade relativa às irregularidades dos itens 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12 da ITC
2553/2017;
4.2.3. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Amadeu Boroto, ex-prefeito, nos exercícios de 2011 e 2012,
em razão do cometimento de infrações dispostas nos
itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.7, 4.1.13, 4.1.15 da ITC
2553/2017, aplicando-lhe multa com base no art. 135, II,
da LC 621/2012, na medida da sua culpabilidade;
4.2.4. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Conrado
Barbosa Zorzanelli, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nos exercícios de 2011 e 2012, em razão
do cometimento de infrações dispostas nos itens 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.13, 4.1.14,
4.1.15 da ITC 2553/2017, aplicando-lhe multa com base no art. 135, II, da LC 621/2012, na medida da sua culpabilidade;
4.2.5. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Amauri Pinto Marinho, Procurador Municipal, nos exercícios
de 2011 e 2012, em razão do cometimento de infrações dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.7, 4.1.15 da ITC
2553/2017, aplicando-lhe multa, com base no art. 135,
II, da LC 621/2012, na medida da sua culpabilidade;
4.2.6. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Marcelo
de Oliveira, engenheiro civil, no exercício de 2011, em razão do cometimento de infração disposta no item 4.1.4
da ITC 2553/2017, aplicando-lhe multa com base no art.
135, II, da LC 621/2012, na medida da sua culpabilidade;
www.tce.es.gov.br

4.2.7. Nos termos do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, rejeitar as razões de justificativas e
julgar irregulares as contas do Sr. Jadir Carminati Bachetti, Secretário Municipal de Obra, infraestrutura e transportes, nos exercícios de 2011 a 2013, em razão do cometimento de infrações dispostas nos itens 4.1.4, 4.1.9,
4.1.10, 4.1.11, 4.1.12 da ITC 2553/2017, aplicando-lhe
multa com base no art. 134 LC 621/2012, na medida da
sua culpabilidade.
4.2.8. Em razão do cometimento de infrações que causaram danos injustificado ao erário, dispostos nos Itens
4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12 da ITC 2553/2017, seja o Sr.
Jadir Carminati Bachetti, Secretário Municipal de Obra,
infraestrutura e transportes, condenando-o solidariamente com Andreia Norbim de Souza Oliveira, Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura e a Solidus Serviços e Construções Ltda., empresa contratada,
ao ressarcimento do valor equivalente a 1.665.206,61
VRTE.
4.2.9. Nos termos do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, rejeitar as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas da Sr.ª Andreia Norbim de
Souza, Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura, em razão do cometimento de infrações que causaram danos injustificados ao erário, dispostos nos itens
4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12 da ITC 2553/2017, condenando-a solidariamente com Sr. Jadir Carminati Bachetti, Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e transportes e a Solidus Serviços e Construções Ltda. ao ressarcimento do valor equivalente a 1.665.205,61 VRTE, sugerindo, ainda, a aplicação de multa, com base no art. 134
LC 621/2012, na medida da sua culpabilidade.
4.2.10. Rejeitar as razões de justificativas da Solidus SerSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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viços e Construções Ltda, empresa contratada, em razão
do cometimento de infrações que causaram danos injustificados ao erário, dispostos nos itens 4.1.9, 4.1.10,
4.1.11, 4.1.12 da ITC 2553/2017, condenando-a solidariamente com Sr. Jadir Carminati Bachetti, Secretário
Municipal de Obras, Infraestrutura e transportes e a Sr.ª
Andreia Norbim de Souza Oliveira, Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura, ao ressarcimento do
valor equivalente a 1.665.205,61 VRTE.
4.3 Por fim, destacamos a sugestão de determinação
constante da MT 1675/2017 (item 5.2) da SecexEngenharia:
5.2 Propõe-se, ainda, a Determinação à atual Administração municipal para que encaminhe comprovação a
este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, de que instituiu comissão responsável pela realização de inspeção anual nos serviços realizados através do Contrato nº
271/2011. Tais inspeções deverão ser realizadas durante
os cinco anos de garantia contados a partir do seu recebimento deﬁnitivo, determinando à empresa contratada
que corrija, sem ônus para o município, todas as patologias nelas veriﬁcadas. A ﬁm de subsidiar as inspeções, recomenda-se a utilização da Orientação Técnica OT – IBR
003/2011 – Garantia Quinquenal de Obras Públicas, do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – Ibraop, disponível em www.ibraop.org.br.
II – FUNDAMENTOS:
II.1 Das prejudiciais de mérito:
II.1.1 Da ilegitimidade passiva do prefeito:
O Sr. Amadeu Boroto argui a ilegitimidade passível, visto que a administração do Município de São Mateus adotou o modelo de desconcentração a partir de 2013, com

a vigência da Lei Municipal 1992/2012, conferindo plenos poderes de gestão de suas respectivas pastas a todos os secretários, sendo estes os próprios gestores e ordenadores de despesas.

legante, salvo disposição legal em contrário, conforme já
decidiu esta Corte de Contas no Acórdão TC 474/2012,
nos termos do voto do Eminente Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto:

Neste sentido, argumenta a impossibilidade de ser o defendente co-responsabilizado por atos de gestão praticados pelos secretários, únicos a terem controle sobre as
respectivas secretarias.

“Concluo manifestando meu entendimento de que, para que seja responsabilizado o Prefeito Municipal pelos atos praticados pelos seus secretários ou ordenadores de despesas torna-se necessária a existência de elementos subjetivos - dolo ou culpa, vez que não se pode
presumir responsabilidade automática ao prefeito por
atos praticados pelos seus secretários e subordinados,
sobretudo quando tem competência delegada por lei e
porque não cabe a ele, Prefeito, rever todos os atos administrativos praticados por seus subordinados, o que
inviabilizaria toda a gestão.

Transcrevendo parte do acórdão TCU n.º 961/2003 – 2ª
Câmara e Plenário 2178/07, acrescenta que a menos que
se demonstre que o agente contribuiu de alguma forma
para as irregularidades, ou que tinha conhecimento dessas irregularidades, ou que houve alguma omissão grave
de sua parte, não pode o mesmo responder por eventuais irregularidades de natureza meramente administrativa.
Ressalta que os servidores a quem foram delegados as
competências são profissionais com pleno conhecimento e vasto acervo técnico junto à entidade de classe, conforme dispõe o art. 932, inciso III, do Código Civil e, por
esse motivo, o Prefeito não poderia responder por culpa
in eligendo e culpa in vigilando.
A área técnica afirma que no caso em questão a desconcentração administrativa traria “presunção relativa de irresponsabilidade do Prefeito, haja vista que os Secretários Municipais são subordinados hierarquicamente a ele
e são pessoas de sua conﬁança e de sua livre nomeação
e exoneração. Pessoas que, na prática, não desfrutam da
autonomia e da independência funcionais inerentes aos
servidores públicos efetivos”.
Também assevera que diante da desconcentração legal
(outorga), ocorre a isenção de responsabilidade do dewww.tce.es.gov.br

Inexistindo nos autos esses elementos subjetivos, a meu
ver, não é juridicamente correto imputar essa responsabilidade ao Prefeito Municipal.
Por seu turno, é indiscutível que a qualquer tempo, será
o Prefeito o responsável politicamente pelos atos praticados pelos seus comandados. A sua imagem é que será
avaliada de forma positiva ou negativa. Em eleições futuras acarretará as consequências de escolhas mal feitas
de membros da equipe. Entretanto o que aqui se discute
é se o mesmo será responsável de forma objetiva a ser
alcançado pelas sanções decorrentes de atos praticados
em função da delegação.
Ante o exposto, acato a preliminar de ilegitimidade ad
causam do Prefeito Municipal, excluindo-o do polo passivo do presente feito.
Registro, por derradeiro, que situações equivalentes deverão ser analisadas in concreto. (grifos nossos)
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Deste modo, conclui o nosso corpo técnico que a responsabilidade do Sr. Amadeu Boroto deve ser mantida pelas
supostas irregularidades apontadas na ITI 913/2013 que
se remetem a fatos ocorridos nos exercícios de 2011 e
2012, anteriores a vigência da Lei Municipal 1.192/2012,
pois entendem que nestes exercícios o ex-prefeito atuou
como gestor, “homologando os procedimentos licitatórios, assinando os contratos, emitindo a ordem de serviço, nomeando os gestores dos contratos e autorizando pagamento”.
Nesse sentido, destacam a homologação como ato administrativo de controle, com o qual “a autoridade administrativa, após conferir os atos praticados, atesta a sua
regularidade, recaindo-lhe também a responsabilidade”.
Quanto às supostas irregularidades ocorridos no exercício de 2013, entende o corpo técnico que “deve ser observada a atuação dos secretários como gestores (decorrente da norma municipal), não se veriﬁcando, portanto,
a possiblidade de não responsabilizar solidariamente o
prefeito por culpa in vigilando ou in eligendo”.
Nestas circunstâncias, em fase de elaboração da peça
conclusiva, preliminarmente, a área técnica manteve
a responsabilidade do ex-prefeito em relação às irregularidades apontadas nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8 da ITI 913/2013, em que o gestor atuou homologando procedimentos licitatórios.
Todavia, o nosso corpo técnico afastou a responsabilização do ex-prefeito preliminarmente no que diz respeito às irregularidades apontadas na execução de contratos de obras e serviços de engenharia, itens 2.1.8, 2.1.9,
2.1.10, 2.1.11 e 2.1.12 ITI 913/2013, por tratar de questões de especificidade técnica em medições e, sobretu-

do, porque o gestor teria se baseado em avaliação de
servidores aptos e nomeados para a fiscalização e para
ateste dos serviços, tendo o gestor somente autorizado
os pagamentos após o aval destes profissionais devidamente qualificados para tanto.
Em defesa oral foram encartados os seguintes argumentos pelo representante legal do prefeito:
[...] Então, sobre este processo específico, pude ver
que, várias vezes, em que foi atribuído ao ex-prefeito Amadeu Boroto a responsabilidade, foi utilizada na
instrução técnica error in vigilando, a culpa in vigilando, e in eligendo.
[...] O secretário da pasta é um engenheiro. Os dois ﬁscais dos contratos, um é arquiteto e um engenheiro. São servidores efetivos -e renomados -do município, que já atuavam na área civil e em outras áreas. Então, como pode dizer que o prefeito errou ao
eleger esses servidores que trabalharam no processo? São servidores públicos municipais efetivos, dotados de conhecimento técnico, para estarem ali. Pelo contrário, não posso exigir do prefeito que ele saiba qual a temperatura do asfalto quando vai para o
chão. Quem tem que saber isso é o engenheiro, é o
responsável técnico. Os técnicos nomeados aos processos tinham conhecimento técnico e formação técnica
para isso. O nosso então setor de engenharia da prefeitura indicou esses dois servidores efetivos para fazer
parte da fiscalização do contrato. Então, vamos lá! O
secretário é engenheiro; o fiscal é arquiteto; o fiscal
dos contratos é engenheiro; o nosso procurador é
advogado efetivo do município, advogado renomado
na cidade. Ele se ateve, exclusivamente, a questões
jurídicas do processo. Como posso exigir do prefeiwww.tce.es.gov.br

to, dizer que errou por eleger errado um renomado
advogado da cidade, pessoa com conduta ilibada que jamais respondeu a nenhum processo, pessoa que veio
a ser secretário em outras oportunidades -futuramente secretário de finanças do município. Não há de
se falar em error in eligendo, porque quando se atribui responsabilidade civil por conta desses dois erros,
simplesmente, está pressupondo que houve algum tipo de negligência.
[...]
Pelo contrário, ele observou e fez questão de que os
técnicos que participassem do processo tivessem, de fato, conhecimento técnico na área. Da mesma forma,
o nosso pregoeiro. O nosso pregoeiro hoje é efetivo do município e dá cursos sobre licitação, sobre diversos temas, é servidor efetivo, renomado. Não há
de se falar em error in eligendo. Não houve qualquer
negligência por parte do prefeito. In vigilando, todos que estavam participando do processo eram aptos -mais aptos
até que o prefeito -para dizerem os problemas do
processo. Então, vemos que esse tipo de culpa nada
mais serve do que para perpetuar a responsabilidade do
prefeito. Então, sempre que buscar a raiz de tudo, vai
chegar ao prefeito, em que pese ele ter escolhido os
melhores servidores que dispunha, naquele momento, para realizar aquela tarefa.(grifei)
Pois bem.
Primeiramente, importa ressaltar que a homologação de
um procedimento licitatório, por ser um ato administrativo de controle, como bem salientou a área técnica, serve para ratificar os atos praticados pela Comissão ProSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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cessante da licitação e procuradoria jurídica, para verificar se os mesmos possuem os elementos legais exigidos ou não.
Também se deve ressaltar que os pagamentos realizados
pelo ex-prefeito se deram com base nos atestes de fiscais
dos contratos, agentes que possuem expertise na área
para promover a avaliação da execução destes serviços.
Neste contexto, discordo parcialmente do entendimento vertido na peça conclusiva, tendo em vista que, inobstante a constatação de atos de responsabilidade direta de outros agentes públicos, inclusive, da procuradoria
que avaliou os certames sob o aspecto jurídico e os fiscais que avaliaram a execução contratual, o ex-prefeito
participou na homologação e autorização de pagamento
destes contratos, o que denota o nexo causal de sua conduta com as irregularidades em questão.
Assim sendo, entendo por analisar as excludentes de culpabilidade quando da análise de mérito, quando se deve
apurar a conduta do ex-prefeito, diante da documentação probatória, de forma a manter ou não sua responsabilização, bem como das sanções a lhe serem aplicadas,
tendo em vista o envolvimento de demais agentes públicos, conforme a conduta que se mostrar determinante
para a prática daquela ilicitude.
Desta forma, não acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelo ex-prefeito, deixando para apreciar no caso concreto a sua atuação e as eventuais excludentes de sua culpabilidade quando da análise de
mérito das irregularidades apontadas.
II.1.2 Da ilegitimidade passiva do engenheiro Sr. Bruno
Carvalho Dadalto:
O engenheiro Bruno Carvalho Dadalto (ﬂs. 1664/1671)

alega em fase de defesa que não pertenceu aos quadros
do Município, nem prestou serviços como engenheiro
para o Município, sendo, na verdade, Engenheiro da Empresa Contratada, não tendo, pois, atuado na fiscalização da obra para a Prefeitura atestando execução de serviços referentes à 2ª medição e nem a nenhuma outra
medição.

II.2.1.1 Exigência de Comprovante de quitação no CREA
e invalidação do registro que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa (itens 2.1.3 e
2.2.4 da ITI 913/2013, itens 2.1.1 e 2.2.1 da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.3 da ITC 2553/2017)

Nesse sentido, ainda que o defendente em tela tenha
prestado algumas informações sobre os fatos a ele imputados, a área técnica concluiu afastando sua responsabilização, pois através do documento de ﬂ. 1675 restou
devidamente demonstrado que o mesmo não teria atuado na qualidade de engenheiro da Prefeitura, tornando-o, neste caso, parte ilegítima para responder aos termos
deste processo.

Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito

Nesta situação, acompanho a área técnica pelo afastamento da responsabilidade do engenheiro Bruno Carvalho Dadalto pelos fatos imputados nestes autos.
II.2

DO MÉRITO:

II.2.1

Das irregularidades formais:

Primeiramente, passo à análise das inconsistências formais apontadas pela área técnica do Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, dispostas na Instrução Técnica Conclusiva 2553/2017 e na Manifestação Técnica – MT 794/2017, apresentada pelo Núcleo de
Engenharia e Obras Públicas – NEO, no que diz respeito
aos Contratos 271/2011, 113/2012 e 114/2012, acolhidas após defesa oral pelo nosso corpo técnico, através da
Manifestação Técnica – MTD 1675/2017, elaborada pelo
NEO e da Manifestação Técnica – MTD 130/2018, elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Normatização
da Fiscalização – NNF:
www.tce.es.gov.br

Base Legal: artigos 30 e 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993.
Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Amauri P. Marinho - procurador municipal
Foi apontado pela auditoria que o item 3.1.5.a do edital exigia para habilitação, a quitação da empresa e do
profissional no CREA e a invalidação do registro que não
apresentasse rigorosamente a situação atualizada da
empresa.
A defesa argumenta estar atendendo a Resolução nº
266/79 do CONFEA, haja vista que o CREA somente emite a certidão nestes termos, contendo esta nomenclatura, ou seja, mesmo que não conste no edital tal exigência, o documento apresentado pelos possíveis participantes será assim denominado, entretanto, não demonstra que o requisito habilitatório imposto estaria
dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal
8.666/93.
Por seu turno, a área técnica contradiz a defesa, afirmando que “exigências especiais de habilitação, quaisquer
que sejam as particularidades do objeto, devem manter
vínculo com a lei de licitações, sob pena de serem consideradas restritivas à competitividade do certame”, razão pela qual entenderam por manter a irregularidade
elencada.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

224

ATOS DA 1a CÂMARA

De fato, a própria Constituição Federal, em seu art. 37,
inciso XXI, estabelece que somente sejam permitidas as
exigências de qualificação (técnica e econômica) indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Também a Lei 8.666/93, em seu art. 3º, dispõe que “na
busca da obtenção da melhor proposta e em sintonia
com os princípios fundamentais da licitação, os limites
para determinar exigências habilitatórias do certame devem ser os estritamente suﬁcientes para assegurar a boa
feitura do objeto”.
Acrescenta a área técnica, ainda, que se o art. 64 da Lei
5.194/66 prevê o cancelamento do registro só no caso
de dois pagamentos consecutivos não realizados, significa que, até lá, o profissional ou a empresa ainda estará
inscrita, o que demonstra que dentre as possibilidades
estabelecidas pelo art. 30 da Lei de Licitações não caberia se compelir aos profissionais ou empresa de apresentar quitação no Conselho, mas unicamente documento
que comprove a sua inscrição ou registro, tal qual limitado pelo comando legal.
Em fase de defesa oral, o representante legal do prefeito
se pronunciou nos seguintes termos:
Em relação ao item 4.1.3, exigência de comprovante
de quitação com CREA. A instrução técnica diz que
exigir que o engenheiro esteja quite com o CREA, para poder atuar no processo, está limitando a concorrência. O documento apto a ser concedido pelo CREA
é comprovante de quitação. É o nome dado ao documento. A ITC cita um artigo da Confea que diz o seguinte: se o cidadão tiver duas anuidades em atraso, aí sim
ele vai ter cancelado. Então, o que deveria ter pedido
era se tinha ou não duas anuidades. E não o comprovante de quitação. Mas o nome desse documento,

não existe outro documento que não o comprovante de quitação. Então, em que pese, tenha sido dado nome de comprovante de quitação, evidentemente, que se aparecesse qualquer licitante lá, na hora,
com comprovante com um ano de atraso ou dentro
dos requisitos legais, não seria impedido e nem desclassificado por conta disso. Então, na verdade, observamos a legislação federal em relação, especificamente, àquele caso.
Não houve na defesa oral qualquer inovação em suas
alegações, já que se reporta ao comprovante de quitação com o CREA como único documento apto a ser concedido por aquela entidade de classe.
Além disto, o item 3.1.5.a do Edital em questão prevê a
invalidação do registro que não apresentasse rigorosamente a situação atualizada da empresa (ﬂs. 136 – volume I), o que afasta a possibilidade encartada pelo defendente de eventual aceite do comprovante de quitação
com um ano de atraso, por exemplo.
Importa ressaltar que a responsabilidade do prefeito
neste caso foi apontada em virtude da homologação do
procedimento licitatório, por ser um ato administrativo
de controle, como bem salientou a área técnica.
Ocorre que o Edital de licitação da Concorrência 05/2011
(ﬂs. 134/141) foi elaborado pelo Sr. Conrado Barbosa
Zorzanelli - presidente da Comissão Permanente de Licitação e foi devidamente analisado pelo procurador municipal, Sr. Amauri P. Marinho, que por intermédio de
fundamentado Parecer de ﬂs. 129/134, deixou de apresentar qualquer ressalva quanto à irregularidade apontada neste tópico.
Ademais, o procedimento licitatório foi ao final avaliado
www.tce.es.gov.br

pelo procurador municipal, Sr. Amauri P. Marinho, sem
que este novamente apresentasse qualquer ressalva
quanto ao cumprimento das exigências legais no procedimento, conforme Parecer de ﬂs. 193/196, permitindo
que o gestor o homologasse naqueles termos (ﬂs. 192).
Nestas circunstâncias, entendo que resta configurada
uma excludente de culpabilidade decorrente de atos de
terceiros que, ao se omitirem em relação às falhas apresentadas no edital, conduziu a erro o gestor que homologou o certame, no caso o prefeito à época.
Neste caso, portanto, a conduta do prefeito veio respaldada por quem teria competência e legitimidade para
alertá-lo sobre as inconsistências verificadas no edital,
contudo, assim não procederam, e nessa linha, verifico
razão para afastar sua responsabilidade e, por consequência, pelo afastamento da aplicação de sanção ao prefeito, Sr. Amadeu Boroto.
Por fim, de acordo com a análise vertida pela área técnica, entendo que a irregularidade deste tópico deve ser
mantida, uma vez que a exigência de prova de quitação
da empresa e do profissional junto ao CREA se constitui
como desnecessária medida, configurando-se como restritiva ao certame, com aplicação de multa aos Srs. Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão Permanente de Licitação e Amauri P. Marinho - procurador
municipal.
II.2.1.2 Exigência de apresentação de atestado referente a serviços de baixa relevância (item 2.1.4 da ITI
913/2013, 2.1.2 da Manifestação Técnica 794/2017 e
4.1.4 da ITC 2553/2017)
Base Legal: artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
de 02 de outubro 1988 (CRF), art. 3º, § 1º, inciso I e art.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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30, § 1º, inciso I, ambos da Lei 8.666/93.

– DN mínimo de 300 mm.

Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito

c) Apresentar prova de vínculo do responsável técnico
para execução da obra na forma abaixo:

Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Amauri P. Marinho - procurador municipal
Jadir Carminati Bachetti – secretário municipal de obras
e infraestrutura e transportes
Marcelo de Oliveira – engenheiro da Prefeitura
Questiona a auditoria a exigência de habilitação contida
nos itens 3.1.5.b e c do edital:
Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade
técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, acompanhados das respectivas Certidões de
Acervo Técnico em nome da licitante ou de seu responsável técnico, emitidas pelo CREA da região que a obra
foi realizada, comprovando, que executou obras de características e complexidade operacional equivalentes
ou superiores à do objeto ora licitado, contemplando no
mínimo os itens abaixo:
Pintura de Ligação exclusive fornecimento e transporte
comercial do material betuminoso;
CBUQ(camada pronta-faixa”C”) exclusive fornecimento
do CAP e transporte de todos os materiais ;
Escavação Manual em mat. 1a cat. H>0,00 a 1,50m;
Escavação mecânica em material de 1a cat. H-> 0,00 a
1,50m;
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento);
Reaterro com areia, tudo incluído;
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD corrugado

c.1) O profissional de nível superior detentor do acervo
técnico poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente da LICITANTE, na condição de empregado, ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a LICITANTE, através de Contrato
de Prestação de Serviços, Carteira de Trabalho ou Ficha
de Registro de Empregado, quando este não fizer parte do Contrato Social da LICITANTE, cujo vinculo deverá existir na data da prevista para entrega das propostas e deverá estar devidamente registrado no Conselho
Regional regulamentador do exercício profissional, comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da documentação necessária.
Foram estes os percentuais que correspondem aos itens
exigidos, conforme se depreende da planilha orçamentária:
Serviço
Pintura de Ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso;
CBUQ(camada pronta-faixa”C”) exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais ;
Escavação Manual em mat. 1a cat.
H>0,00 a 1,50m;
Escavação mecânica em material de 1a
cat. H-> 0,00 a 1,50m;
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento);
Reaterro com areia, tudo incluído;
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD corrugado – DN mínimo de
300 mm.

%
1,73

16,20

0,56
0,80
1,67
1,32
15,92

Também asseveram os auditores que “não encontra respaldo legal a exigência de atestado de capacidade técniwww.tce.es.gov.br

co-proﬁssional em nome do responsável técnico pela empresa. O § 1º, inciso I do artigo 30 da lei 8.666/93 estabelece que o proﬁssional detentor do atestado solicitado
faça parte do quadro permanente da empresa, não necessitando, portanto, estar registrado como responsável
técnico da empresa no Conselho Regional regulamentador do exercício proﬁssional.”
Nestas condições, aponta a auditoria que para serviços
que não sejam de significativo valor e tecnicamente relevantes não há justificativa da exigência de qualificação
técnica, ou seja, não cabe a exigência de apresentação
de atestados que comprovem a execução anterior deste serviço.
A defesa, em síntese, alega que “exigências de Atestados
de Capacidade Técnica, trata-se de prerrogativas do órgão contratante mediante previsão legal e para garantir a execução de qualidade do serviço, bem como atendendo as exigências dos órgãos de classe. Por outro lado,
tais exigências visam comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação”.
Por seu turno, em fase conclusiva a área técnica contradiz a defesa, aﬁrmando que “o responsável não apresentou nenhum argumento que demonstrasse estar dentro
dos limites impostos pela Lei de Licitação, tampouco demonstrou a adequação da exigência referida. Limitou-se
a dizer que trata-se de prerrogativas do órgão contratante mediante previsão legal e para garantir a execução de
qualidade do serviço, bem como atendendo as exigências dos órgãos de classe”.
Nesse passo, em relação à comprovação da capacidade
técnico-operacional, em fase conclusiva a área técnica se
manifestou, da forma que ora reproduzo:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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“Ao contrário da aﬁrmação do responsável, nem a jurisprudência nem a Lei de Licitações autorizam a utilização
de item “relevante” que seja de baixa representatividade.
Nesse sentido, considerando-se a suposta possibilidade
de inclusão dos atestados de capacidade técnica-operacional nos editais, veriﬁca-se que a Súmula do Tribunal
de Contas da União admite esta possibilidade de comprovação da capacidade técnico-operacional desde que
esta esteja limitada às parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo do objeto e, ainda, guardando proporção
com a dimensão e a complexidade do objeto:
Súmula TCU 263:
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente,
às parcelas de maior relevância e valor signiﬁcativo do
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras
ou serviços com características semelhantes, devendo
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado.
Desta forma, conforme o TCU, não há como dissociar a
relevância técnica do valor signiﬁcativo, sendo necessários os dois fatores para inclusão de algum item como requisito para comprovação da capacidade técnico-operacional.
No caso em questão, como já asseverado pela equipe de
auditoria, antes de adentrar a questão da relevância técnica, veriﬁca-se que a maior parte dos itens não possui
valor signiﬁcativo e, portanto, não supre, simultaneamente, aos dois requisitos citados na Súmula”.
Em fase de defesa oral, o representante legal do prefeito

se pronunciou nos seguintes termos:
“O item 4.1.4, atestado e serviço de baixa relevância.
É o item 2.1.2 da Manifestação Técnica 794/2017. Diz
lá que pedimos atestado de serviço de baixa relevância. O que tratou como serviço de baixa relevância? Escavação e aterro. Coincidentemente, uma péssima coincidência, digamos assim, exigimos isso na licitação. Algum tempo depois, a empresa que ganhou
contrato, assumiu o contrato e realizou a obra, houve um deslizamento de terra e soterrou duas pessoas, duas pessoas morreram. Um dos questionamentos
do Ministério Público foi: “Vocês exigiram da empresa
atestado de capacidade técnica sobre aterro e escavação?” Foi justamente quando estavam fazendo escavação que aconteceu o acidente. E apresentamos o
pedido de atestado de capacidade técnica. E ainda existe um processo cível, criminal, correndo, trabalhista. E o município, até então, não foi responsabilizado. Outro ponto que colocaram como de baixa
relevância, porque estávamos pedindo PAD ao invés
PVC, o cano? Novamente voltamos a falar: quem conhece a realidade do Município de São Mateus sabe que toda vez que chove, toda vez que um cano
desse cede, o asfalto desmorona. Então, o que estava
buscando era acabar com essa má qualidade, com esse problema. Então foi exigido. Segundo a ITC não haveria necessidade disso. Mas os técnicos que estiveram
lá, que moram lá, que vivem essa realidade, viram essa
necessidade.”
Em que pese os argumentos encartados na defesa oral,
a justificativa para exigência de capacidade técnica deveria estar no processo administrativo – fase interna do
certame, de forma a dar os motivos de tal exigência, uma
www.tce.es.gov.br

vez que estes serviços se mostram de baixa materialidade quando comparado ao objeto licitado, este é o entendimento majoritário na jurisprudência do TCU:
“As exigências relativas à capacidade técnica guardam
amparo constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público.
Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter competitivo do
certame, devendo tão-somente constituir garantia mínima suficiente de o futuro contrato detém capacidade de
cumprir com as obrigações contratuais;
Tais exigências devem (sic) ser sempre devidamente fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em
relação ao objeto licitado” (Acórdão nº 1.942/2009, Plenário, rel. Min. André Luiz de Carvalho)
Contudo, embora não tenha sido registrada na fase interna do certame a justificativa para exigir a comprovação da capacidade técnico-operacional do licitante, o defendente trouxe os motivos que levaram a administração municipal a assim proceder, o que a meu ver merece acolhida.
Neste sentido, entendo por afastar a irregularidade
apontada neste tópico, encaminhando ao atual gestor
daquela Prefeitura que fundamente nos próximos certames os motivos que o ﬁzeram exigir a capacidade técnico-operacional do licitante para serviços cujo valor
não se mostra signiﬁcativo no objeto a ser contratado.
Quanto à obrigatoriedade de apresentação de prova de
vínculo do responsável técnico para execução da obra,
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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transcrevo a fundamentação levantada pela área técnica:
Sobre este assunto, como muito bem coloca Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos – Dialética – 8a edição):
A Lei exigiu que o proﬁssional integre os “quadros permanentes”, expressão que não foi objeto de deﬁnição. Deve reputar-se que o quadro permanente de uma empresa consiste no conjunto de pessoas vinculadas a ela com
cunho de permanência, sem natureza eventual ou precária. Tem-se entendido que isso se passa nos casos de vínculos trabalhista ou societário. O proﬁssional que é empregado de uma empresa faz parte de seu quadro permanente. O mesmo se põe relativamente aos sócios. Um
prestador de serviços, sem vínculo empregatício, preencheria os requisitos legais? Na praxe da atividade administrativa, tem-se rejeitado a hipótese, mas parece que o
tema comporta maior aprofundamento. Suponha-se um
arquiteto de enorme renome e grande reputação, que se
dispõe a prestar seus serviços de consultoria a uma empresa de engenharia. Tendo assumido deveres de desempenhar suas atividades de molde a assegurar a execução
satisfatória do objeto licitado, seria correto entender que
os requisitos de qualiﬁcação técnico-proﬁssional foram
atendidos? Responde-se de modo positivo. A autonomia
no exercício da proﬁssão descaracteriza o vínculo empregatício mas não afasta a qualiﬁcação do sujeito como integrante do quadro permanente. O sujeito não compõe
o quadro permanente quando não estiver disponível para prestar seus serviços de modo permanente, durante a
execução do objeto licitado.
Não é possível, enﬁm, transformar a exigência de qualiﬁcação técnico-proﬁssional em uma oportunidade para

garantir “emprego” para certos proﬁssionais. Não se pode conceber que as empresas sejam obrigadas a contratar, sob vínculo empregatício, alguns proﬁssionais apenas para participar da licitação. A interpretação ampliativa e rigorosa da exigência de vínculo trabalhista se conﬁgura como uma modalidade de distorção: o fundamental, para a Administração Pública, é que o proﬁssional
esteja em condições de efetivamente desempenhar seus
trabalhos por ocasião da execução do futuro contrato. É
inútil, para ela, que os licitantes mantenham proﬁssionais de alta qualiﬁcação empregados apenas para participar da licitação.
Aliás, essa é a interpretação que se extrai do próprio art.
30, quando estabelece que as exigências acerca de pessoal qualiﬁcado devem reputar-se atendidas mediante
mera declaração de disponibilidade apresentada pelo licitante. Como justiﬁcar entendimento diverso a propósito dos proﬁssionais de maior experiência? Não se aﬁgura existente alguma resposta satisfatória para tal indagação.
Sobre a apresentação de prova de vínculo trabalhista ou societário do responsável técnico para execução
da obra, aproveito da fundamentação encartada pela
área técnica, da forma acima apontada, adotando-a como minha razão de decidir, sobretudo, porque nenhum
argumento especíﬁco foi apresentado pelo defendente
que evidencie a legalidade desta obrigatoriedade, nem
mesmo em fase de sustentação oral.
Ainda sobre esta última questão, reproduzo a análise realizada no item antecedente para afastar a responsabilidade do prefeito, mantendo a irregularidade e a aplicação de multa aos demais agentes envolvidos:
Ocorre que o Edital de licitação da Concorrência 05/2011
www.tce.es.gov.br

(ﬂs. 134/141) foi elaborado pelo Sr. Conrado Barbosa
Zorzanelli - presidente da Comissão Permanente de Licitação e foi devidamente analisado pelo procurador municipal, Sr. Amauri P. Marinho, que por intermédio de
fundamentado Parecer de ﬂs. 129/134, deixou de apresentar qualquer ressalva quanto à irregularidade apontada neste tópico.
Ademais, o procedimento licitatório foi ao final avaliado
pelo procurador municipal, Sr. Amauri P. Marinho, sem
que este novamente apresentasse qualquer ressalva
quanto ao cumprimento das exigências legais no procedimento, conforme Parecer de ﬂs. 193/196, permitindo
que o gestor o homologasse naqueles termos (ﬂs. 192).
Nestas circunstâncias, entendo que resta configurada
uma excludente de culpabilidade decorrente de atos de
terceiros que, ao se omitirem em relação às falhas apresentadas no edital, conduziu a erro o gestor que homologou o certame, no caso o prefeito à época.
Neste caso, portanto, a conduta do prefeito veio respaldada por quem teria competência e legitimidade para
alertá-lo sobre as inconsistências verificadas no edital,
contudo, assim não procederam, e nessa linha, verifico
razão para afastar sua responsabilidade e, por consequência, pelo afastamento da aplicação de sanção ao prefeito, Sr, Amadeu Boroto.
II.2.1.3 Exigência limitando a localização da usina de asfalto a no máximo 100 KM (item 2.1.5 da ITI 913/2013,
2.1.3 da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.5 da ITC
2553/2017)
Base Legal: artigo 37, inciso XXI da CRF e art. 3º, § 1º, inciso I c/c o art. 30, § 1º, inciso I, ambos da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

228

ATOS DA 1a CÂMARA

Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão
Permanente de Licitação

correria o risco de contratar tais serviços/fornecimento
com valor significantemente mais elevado.

Amauri P. Marinho - procurador municipal

Ademais, até essa distância, além de atender o transporte da massa asfáltica preservando a qualidade da mesma, também acarreta economia ao erário no sentido de
economizar no custo de transporte de tal produto, haja
vista que, propostas com usinas localizadas a distâncias
superiores á exigida certamente implicariam em maior
custo com transporte da massa.

Tendo em vista o disposto no inciso XXI do art. 37 da
Constituição Federal, que somente prevê exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, a auditoria questiona a exigência de habilitação contida no item 3.1.5.d do
edital em tela:
Comprovação de propriedade de Usina de asfalto ou
contrato de fornecimento de material asfáltico, firmado com qualquer empresa detentora de usina de asfalto,
em operação, com a respectiva licença ambiental. Devido a natureza do Concreto Betuminado Usinado à Quente, deve ser resguardada a relação Temperatura-Viscosidade, assim, é fundamental a proximidade da usina com
o local da obra, devendo para tanto comprovação da
distância máxima de 100 Km (cem quilômetros) da usina ao local da obra.

Frisa-se ainda, que a distância estipulada não frustra a
competitividade haja vista abranger mais de um Estado,
tendo em vista que o Município de São Mateus encontra-se no Norte Capixaba.”

As justificativas dos responsáveis são de mesmo teor e,
em síntese, assim asseveram:

Nestas condições, asseveram os técnicos que a temperatura da massa asfáltica no momento de sua utilização
não depende exclusivamente da obediência de uma distância máxima de 100 Km (cem quilômetros) da usina
ao local da obra.

“A exigência em questão é tecnicamente justificável, no
sentido de resguardar a relação temperatura/viscosidade que constituem características técnicas fundamentais
da correta aplicação da massa asfáltica, visto que o asfalto precisava chegar quente no local.
Por se tratar de material de difícil transporte, e ainda, o
Município de São Mateus estar no eixo da BR 101 que
visivelmente não oferece condições normais de tráfego,
tanto por questões de infraestrutura nas estradas como
também devido o grande ﬂuxo de veículo, caso tal exigência abrangesse maior raio de distância, o município

A área técnica se respaldou no fato de que a temperatura do CBUQ no momento de sua aplicação na obra se verifica em função não só da distancia da usina, mas principalmente da forma como a massa é transportada (lonada) e das condições do trânsito no horário em que o
transporte estiver sendo executado.

Desta maneira, na conclusiva a irregularidade foi mantida pelo nosso corpo técnico pois, não havendo previsão
na lei para a exigência de comprovação de propriedade
ou contrato de fornecimento de material asfáltico de usina de asfalto num raio de 100 km, não devendo o responsável afastar-se dela ou criar outras regras que não
àquelas constantes do rol expressamente citado no art.
30 da Lei 8.666/93.
www.tce.es.gov.br

Nesse passo, repriso dentre as jurisprudências encartadas na fase conclusiva, as que justificam o meu posicionamento sobre o assunto:
Tribunal de Contas da União:
“Restringe o caráter competitivo do certame a inclusão
de cláusula exigindo, na fase de habilitação, que a empresa licitante já possua usina de asfalto instalada, ou,
em caso negativo, que apresente declaração de terceiros detentores de usina, ainda mais quando é ﬁxado limite máximo de distância para sua instalação”. [Acórdão
800/2008-TCU-Plenário].
“9.4. determinar (...) que, nos processos licitatórios futuros que envolvam recursos federais, abstenha-se de estabelecer exigências que extrapolem o disposto no art.
30, §6º, da Lei de Licitações e Contratos, notadamente de exigir propriedade e localização prévia de usinas
de Concreto Betuminoso Usinado a Quente”. [Acórdão
1495/2009-TCU-Plenário].
“2. Conforme a jurisprudência desta Corte, restringe o
caráter competitivo do certame a inclusão de cláusula exigindo, na fase de licitação, que a empresa licitante já possua usina de asfalto instalada, ou, em caso negativo, que apresente declarações de terceiros detentores de usina.
3. Veriﬁcada a inclusão de cláusula restritiva ao caráter competitivo do procedimento licitatório, deve a entidade proceder às medidas necessárias com vistas à sua
anulação, em prazo ﬁxado por este Tribunal”. [Acórdão
1339/2010-TCU-Plenário].
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:
Em 21.12.05, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE/SP fez incluir em seu repertório de Súmulas de
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Jurisprudência (ﬂs. 184/186) 17 novos enunciados, dos
quais três que estão diretamente relacionados à exigência de usina de asfalto presente em diversos editais de
obras de pavimentação asfáltica:
SÚMULA Nº 16 Em procedimento licitatório, é vedada a
ﬁxação de distância para usina de asfalto.
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:
A Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais TCE/MG, edição nº 2 de 2006, traz cópia (ﬂs.
187/189) de Decisão em processo que analisou cláusula editalícia que exigia a indicação de usina de asfalto instalada a uma distância máxima de 110 km da sede da
prefeitura. O Conselheiro Relator entendeu que tal previsão caracterizava vício que pode comprometer a legalidade do certame, por violação do seu caráter competitivo, contrariando, assim, o disposto no § 1º do art. 3º da
Lei de Licitações. Determinou, então, a suspensão cautelar do certame.
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco:
O Acórdão T.C. Nº 2234/01 do Tribunal de Contas de
Pernambuco TCE/PE (ﬂs. 190), de 11.12.01, considerou
procedente denúncia em que se questionava a exigência de localização de usina de asfalto na região metropolitana de Recife. Além de considerar tal exigência indevida, aquela Corte determinou que fosse excluída dos
próximos certames licitatórios de empresa pública jurisdicionada.
Em fase de defesa oral, o representante legal do prefeito
se pronunciou nos seguintes termos:
“Repetindo, os técnicos eram engenheiros e arquitetos, devidamente técnicos e aptos a falar a respeito. Outro ponto, exigência de usina de asfalto a 100

quilômetros. No edital, exigimos que a empresa que
ganhasse montasse a usina de asfalto num perímetro,
no raio de 100 quilômetros.
Como os senhores já devem saber, a questão do asfalto, quanto maior a temperatura do asfalto aplicado, melhor a qualidade. Repito que vínhamos de um
problema que, até hoje, em alguns pontos da cidade
persiste - as empresas que, até então, faziam o asfalto,
não aplicavam da forma correta. Tanto é que o asfalto desmoronava. Todas
as vezes. Essa exigência, se os senhores analisassem,
100 quilômetros -estamos falando de dois estados, estamos no norte do Estado, entramos em Bahia, é um
raio de 100 quilômetros – por quê? Porque se o asfalto
chegar frio, ou se ganha uma empresa de Vitória ou
de uma distância maior que essa – distância calculada
pelos técnicos, sua relevância e necessidade – se ganha outra empresa, certamente embutiria no preço
do serviço a manutenção da temperatura do asfalto
até chegar aqui. Então, nada mais foi, essa exigência, do
que buscar a qualidade do melhor serviço prestado,
e que acabou por evitar um prejuízo ao erário. Imaginem o preço que uma empresa cobraria para trazer um asfalto de 100 quilômetros para cá, não pode ser o mesmo que uma empresa de quilometragem superior faria, porque o asfalto tem que se
manter quente.
Então, essa era uma questão técnica, precisávamos de
qualidade do nosso asfalto. E isso é uma realidade
até hoje, quem conhece a cidade, quem passa por lá
sabe que quando chove onde não foi possível realizar esse tipo de obra, o asfalto desmorona. É a realidade da cidade.”
www.tce.es.gov.br

Alega o defendente em fase de sustentação oral que os
serviços ficariam mais onerosos se pudessem participar
empresas cuja usina de asfalto estivesse distante a mais
de 100 quilômetros, em razão do aumento no custo do
produto para manter o asfalto quente até a obra.
Ocorre, no entanto, que a licitação destina-se exatamente a abrir concorrência com todos que possuam condições de entrega do produto/realização dos serviços, já
que em fase da classificação o procedimento licitatório
se incumbirá de escolher o melhor e mais vantajoso preço, não cabendo à administração a escolha da proposta
mais vantajosa, incluindo a exigência de requisitos habilitatórios, que por si só direcionam ou reduzem participantes.
Nesta vertente, não há como comprovar que a competitividade do certame não foi frustrada, uma vez que na
ausência de tal cláusula, eventualmente, a quantidade
de participantes poderia ser ainda maior, o que a constitui numa cláusula potencialmente restritiva, como bem
foi destacado na conclusiva.
Dessa forma, de acordo com a análise da área técnica,
entendo por manter a irregularidade apontada neste
tópico, e quanto à responsabilização dos agentes, reproduzo a análise realizada no item antecedente para afastar a responsabilidade do prefeito, mantendo a irregularidade e a aplicação de multa aos demais agentes envolvidos:
Ocorre que o Edital de licitação da Concorrência 05/2011
(ﬂs. 134/141) foi elaborado pelo Sr. Conrado Barbosa
Zorzanelli - presidente da Comissão Permanente de Licitação e foi devidamente analisado pelo procurador municipal, Sr. Amauri P. Marinho, que por intermédio de
fundamentado Parecer de ﬂs. 129/134, deixou de apreSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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sentar qualquer ressalva quanto à irregularidade apontada neste tópico.
Ademais, o procedimento licitatório foi ao final avaliado
pelo procurador municipal, Sr. Amauri P. Marinho, sem
que este novamente apresentasse qualquer ressalva
quanto ao cumprimento das exigências legais no procedimento, conforme Parecer de ﬂs. 193/196, permitindo
que o gestor o homologasse naqueles termos (ﬂs. 192).
Nestas circunstâncias, entendo que resta configurada
uma excludente de culpabilidade decorrente de atos de
terceiros que, ao se omitirem em relação às falhas apresentadas no edital, conduziu a erro o gestor que homologou o certame, no caso o prefeito à época.
Neste caso, portanto, a conduta do prefeito veio respaldada por quem teria competência e legitimidade para
alertá-lo sobre as inconsistências verificadas no edital,
contudo, assim não procederam, e nessa linha, verifico
razão para afastar sua responsabilidade e, por consequência, pelo afastamento da aplicação de sanção ao prefeito, Sr, Amadeu Boroto.
II.2.1.4 Exigência de atestado de visita técnica fornecido pela Prefeitura (itens 2.1.6 e 2.2.6 da ITI 913/2013,
2.1.4 e 2.2.3 da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.6
da ITC 2553/2017)
Base Legal: artigo 37, inciso XXI da CRF e art. 3º, § 1º, inciso I, art. 30, § 1º, inciso I, ambos da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito
Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Amauri P. Marinho - procurador municipal
Questiona a auditoria a exigência de habilitação conti-

da no item 3.1.5.f do edital, em que se obriga aos licitantes a participarem de uma visita técnica conjunta ao local onde será executada a obra, no dia 22/11/2011, às
09:00 horas:
Atestado de VISITA TÉCNICA fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS devidamente assinado por
responsável da Secretaria, devendo a vistoria ser previamente agendada antes da data marcada para abertura,
não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços. Atestado sob pena de inabilitação.
Não haverá vistoria sem prévio agendamento.
O agendamento deverá ser marcado via telefone (27)
3767-8802 ou pelo endereço eletrônico obras.sm@
cmail.com.
A vistoria será no dia 22/11/2011, saindo do endereço
informado pela Secretaria Municipal de Obras no agendamento prévio, impreterivelmente as 09h00, de onde
partirão para o local da obra objeto desta licitação.
A visita devera ser realizada pelo responsável legal da
empresa, no qual deverá apresentar contrato social e RG
ou pelo responsável técnico da empresa registrado no
CRER o qual devera apresentar certidão do CREA e RG.
As justificativas dos responsáveis são de mesmo teor e,
em síntese, assim asseveram:
Cumpre-nos registrar que quanto a referida exigência, a
mesma tem amparo no art. 30, inc. III da lei 8.666/93,
que assim dispõe:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
www.tce.es.gov.br

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;
Portanto, urge esclarecer que durante a publicação do
edital, 11 (onze) empresas adquiriram o edital. Dessas,
8 (oito) tiveram interesse em participar da visita técnica. Portanto é razoável dizer que se trata de um número expressivo de empresas interessadas. Vislumbrando
no sentido de se realizar as respectivas visitas em datas
e horários separadamente para cada empresa, necessariamente o período de publicação do edital não atenderia tal demanda, além do mais, a equipe técnica existente também seria insuficiente haja vista outras demandas
existentes no Departamento responsável.
Ainda em relação à legislação vigente, a mesma não faz
constar qualquer proibição em relação ao procedimento
de agendamento da visita técnica.
Ademais a solicitação de visita técnica foi feita com respaldo no entendimento firmado pelo TCU, que apenas
exige igualdade de condições as empresas licitantes e
que a realização de vistoria técnica não deve estar limitada a um único dia e horário.
Acerca da finalidade da realização de visita técnica - também chamada de visita prévia -- o Tribunal de Contas da
União, no Acórdão n° 4.968/2011 - Segunda Câmara, assim se manifestou:
A visita de vistoria tem por objetivo dar á Entidade a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam reﬂeSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

231

ATOS DA 1a CÂMARA

tir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características
dos bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis
inexecuções contratuais. 11.1.3.2. Portanto, a finalidade
da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento
de tudo aquilo que possa, de alguma forma, inﬂuir sobre
o custo, preparação da proposta e execução do objeto.
Considerando o que prevê o art. 3º, § 1º, inciso I da Lei
8.666/93, os agentes públicos devem conduzir seus atos
de maneira a não comprometer, não restringir ou não
frustrar o caráter competitivo do certame.
Neste tópico, salientam os técnicos que “a Lei 8.666/93
não autoriza a realização de visita técnica, autoriza tão
somente a declaração de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação”.
Deste modo, alertam os técnicos que “todos os esclarecimentos e informações ao licitante devem estar contidos
no projeto básico do edital de licitação, onde deve constar o conjunto de elementos necessários e suﬁcientes para caracterizar a obra ou serviço (art. 6º, inciso IX da Lei
8.666/1993)”.
Isto se deve à possibilidade de que as empresas que participarem da visita única e obrigatória, ao terem a certeza de que somente elas poderão participar da Tomada de
Preços, entrem em acordo, definindo tanto a vencedora
da licitação quanto o preço a ser contratado.
Em fase de defesa oral, o representante legal do prefeito
se pronunciou nos seguintes termos:

O próximo item, atestado de visita técnica, itens 2.1.4
e 2.2.3, da Manifestação Técnica 794, que estamos falando. Tem que ter visita técnica, por quê? Porque o
meu asfalto sempre foi ruim, porque minha drenagem
era ruim. Precisava que a empresa fosse lá olhar.
Não podia colocar na licitação “a empresa está ciente de
que o asfalto é ruim”. Tinha que ir lá olhar, tinha que
ir lá ver a situação de São Mateus. Tanto é que de
nove empresas participantes, seis requereram a visita
técnica. Então, a visita técnica se deu por uma questão de necessidade do serviço. Não queríamos que
a empresa que assumisse não tomasse conhecimento do que estava fazendo. Precisava saber onde estava entrando, precisava ver o problema que estava
assumindo. Então, nada mais foi do que essa exigência que fizemos: de visita técnica. A realidade do município não tinha como colocar no edital. Não tinha
como colocar a situação, por exemplo, “a rua tal está
assim”. A visita técnica se fez importante. Acredito que a
visita técnica quando é utilizada como critério de necessidade do serviço, não pode ser anotada, como
foi aqui, como uma forma de frustação, como forma
de limitação à licitação, até porque o serviço exigia.
Esse edital falava que não tinha índice para reajuste. Só que estamos falando de obra. Sabemos que o
Governo tem índices legais de reajuste de obras. Então,
a licitação não precisa ter a Lei 8.666 e o código civil todo, dentro dela.
Sabemos que subsidiariamente o que não tiver ali é aplicado. O Governo tem índices próprios para materiais
de construção, tem índices próprios de atualização.
Então, se houvesse essa necessidade, bastava lançarmos mão desses índices. E não houve qualquer prejuwww.tce.es.gov.br

ízo em relação a isso. Então, pedimos que seja afastado esse item.
Desta maneira, no caso concreto, o agendamento de visita técnica em único dia e hora contraria os princípios da
competitividade, moralidade e isonomia e contribui para
a possibilidade de conluios, favorecimentos e privilégio
de informações, devendo apenas ser admitida quando
for comprovadamente imprescindível e, ainda, não resulte em ônus desnecessário às licitantes e restrição injustificada à competitividade do certame.
Sobre a matéria, já existem decisões do Plenário desta
Corte de Contas determinando aos gestores que se abstenham de exigir visita técnica obrigatória e em conjunto
como condição para habilitação - Acórdãos nº 62/2014
e 227/2014, processos nos quais foi recomendado exigir
dos licitantes somente uma declaração assinada de que
esteve no local da obra e tomou conhecimento de suas
características e dificuldades.
Na defesa oral o defendente alega que a visita técnica
se fez importante no caso concreto, entretanto, não há
justificativas plausíveis para que esta visita fosse marcada aos licitantes em conjunto (dia 22/11/2011), procedimento que dá aos licitantes prévio conhecimento de
quem vai participar, propiciando o conluio.
Dessa forma, de acordo com a análise da área técnica,
entendo por manter a irregularidade apontada neste tópico e, quanto à responsabilização dos agentes, aproveito da análise realizada no item antecedente para afastar a responsabilidade do prefeito, mantendo a irregularidade e a aplicação de multa aos demais agentes envolvidos, Sr. Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da
Comissão Permanente de Licitação e Sr. Amauri P. Marinho, procurador municipal.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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II.2.1.5 Exigência do licitante possuir em seu quadro
permanente engenheiro eletricista e agrônomo (item
2.2.5 da ITI 913/2015, 2.2.2 da Manifestação Técnica
794/2017 e 4.1.14 da ITC 2553/2017)
Base Legal: artigo 37, inciso XXI da CRF e art. 3º, § 1º, inciso I c/c o art. 30, § 1º, inciso I, ambos da Lei 8.666/1993.

Instalações Hidro-Sanitárias.

o artigo 30, da Lei 8.666/93 destaca que:

Fornecimento e aplicação de concreto estrutural/usinado

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50.

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

a.2 Engenheiro Eletricista:

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 das
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito

- INSTALACÕES ELÉTRICAS:

Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão
Permanente de Licitação

-INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PREDIAL

Amauri P. Marinho - procurador municipal
A auditoria questiona a exigência de habilitação contida
no item 3.1.5.2 do edital em questão:
3.1.5.2 Comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características
com o objeto da licitação. A comprovação da capacidade
técnica será feita da seguinte forma:
3.1.5.2.1 Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões)
de acervo técnico do profissional de nível superior, detentor da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
comprovando a execução de serviços de características
técnicas semelhantes às do objeto do presente Edital.
a) Execução de obras compatíveis com o objeto desta licitação, conforme discriminação abaixo:
a.1 Engenheiro Civil:
- Alambrado com tela losangular
- Reboco paulista

a.3 Engenheiro Agrônomo e/ou Arquiteto (somente para o edital 002/2012)
PAISAGISMO:
plantio de grama
b) A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se
às atividades técnicas que façam parte das atribuições
legais do profissional;
c) profissional de nível superior detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro
permanente da LICITANTE, na condição de empregado,
ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente,
sua vinculação com a LICITANTE, através de Contrato de
Prestação de Serviços, Carteira de Trabalho ou Ficha de
Registro de Empregado, quando este não fizer parte do
Contrato Social da LICITANTE, cujo vínculo deverá existir
na data da apresentação das propostas do referido Edital e deverá estar devidamente registrado no Conselho
Regional regulamentador do exercício profissional, comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da documentação necessária;

- Forma c/ tabuas

As justificativas dos responsáveis são de mesmo teor e,
em síntese, assim asseveram:

Pintura

Quanto à documentação relativa á qualificação técnica,
www.tce.es.gov.br

Diante do acima exposto, fica nítido que as exigências de
Atestados de Capacidade Técnica, trata-se de prerrogativas do órgão contratante mediante previsão legal e para
garantir a execução de qualidade do serviço, bem como
atendendo as exigências dos órgãos de classe. Por outro
lado, tais exigências visam comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação.
Da análise dos fatos e defesas apresentadas a área técnica concluiu pela manutenção da impropriedade apontada pela auditoria, tendo em vista os seguintes argumentos, que passo a reproduzir:
Sobre as exigências previstas no item 3.1.5.2 do edital,
verifica-se que o artigo 30 limita as exigências para habilitação técnica “exclusivamente às de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação” (grifo nosso), ou seja, não basta ter valor significativo, é também
necessário ser tecnicamente relevante para ser adotado
como exigência de qualificação técnica.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Assim, a técnica necessária à execução deste serviço
deve ser de tal complexidade que justifique a exigência
de atestados de execução anterior deste mesmo serviço.
A exigência de comprovação de aptidão do Engenheiro
Eletricista é descabida uma vez possuírem os Engenheiros Civis competência legal para execução de instalações
elétricas prediais de forma já pacificada pelo Decreto Federal 23.569 e pela Resolução 218.
Também descabida é a exigência de comprovação de aptidão do Agrônomo no plantio de grama em placa, uma
vez que, além de seu valor não ser significativo, a complexidade técnica para execução deste serviço é praticamente nula.
Estas irregularidades são agravadas pelo fato de, muito provavelmente, ter excluído algumas das licitantes do
certame, o que pode ter acarretado dano ao erário municipal por contratar a obra por valor superior ao que poderia ter sido ofertado no caso de uma disputa mais ampla.
Também não encontra respaldo legal a exigência de atestado de capacidade técnico-profissional em nome do responsável técnico pela empresa. O § 1º, inciso I do artigo
30 da lei 8.666/93 estabelece que o profissional detentor do atestado solicitado faça parte do quadro permanente da empresa, não necessitando, portanto, estar registrado como responsável técnico da empresa no Conselho Regional regulamentador do exercício profissional.
Em fase de defesa oral, o representante legal do prefeito
não se justificou sobre este ponto específico.
Assim sendo, na linha de raciocínio da área técnica, entendo que o artigo 30 da lei 8.666/93 limita a documentação relativa à qualificação técnica e estas exigências

habilitatórias não podem ultrapassar os limites da razoabilidade, além de não ser permitido o estabelecimento
de cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo, cabendo somente às necessárias ao cumprimento do objeto licitado.
Neste contexto, transcrevo trecho do doutrinador Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Dialética – 8a edição), que assim
trata o assunto:
A Lei no 8.666 disciplinou de modo minucioso a matéria
da qualificação técnica. Um dos caracteres mais marcantes da Lei no 8.666 foi a redução da margem de liberdade da Administração Pública nesse campo e a limitação
do âmbito das exigências. Buscou evitar que exigências
formais e desnecessárias acerca da qualificação técnica
constituam-se em instrumento de indevida restrição à liberdade de participação em licitação. O objetivo é eliminar distorções ocorridas no sistema anterior, em que os
requisitos de qualificação técnica acabavam por inviabilizar o acesso de muitas empresas à licitação. A legislação
vigente não proibe as exigências de qualificação técnica, mas reprime exigências desnecessárias ou meramente formais.
A Administração não tem liberdade para impor exigências quando a atividade a ser executada não apresentar complexidade nem envolver graus mais elevados de
aperfeiçoamento. Especialmente em virtude da regra
constitucional (art. 37, XXI), somente poderão ser impostas exigências compatíveis com o mínimo de segurança
da Administração Pública. A regra geral é sempre a mesma: não poderão ser impostas exigências excessivas ou
inadequadas.
(...)
www.tce.es.gov.br

Na linha de proibir cláusulas desarrazoadas, estabeleceu-se que somente podem ser previstas no ato convocatório exigências autorizadas na Lei (art. 30, § 5o). Portanto, estão excluídas tanto as cláusulas expressamente
reprovadas pela Lei no 8.666 como aquelas não expressamente por ela permitidas.
(...)
Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências excessivas, no tocante à qualificação técnica. Observe-se que a natureza do requisito é incompatível com
disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por parte da
Lei. E impossível deixar de remeter à avaliação da Administração a fixação dos requisitos de habilitação técnica.
Essa competência discricionária não pode ser utilizada
para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais
amplo acesso de licitantes, tal como já exposto acima.
(...)
Talvez até se pudesse caracterizar a competência da Administração, na hipótese da fixação dos requisitos de
qualificação técnica, como sendo de discricionariedade
técnica. A figura tem sido repudiada pela doutrina mais
moderna.
Indica que aqueles casos em que a Lei omite a solução
precisa a ser adotada pelo administrador, mas não o dispensa de submissão a critérios técnico-científicos. Nos
casos de discricionariedade técnica, a decisão do administrador será válida na medida em que for respaldada
pelo conhecimento especializado. É isso que se passa
com a competência para disciplinar a qualificação técnica na licitação. A Administração não está autorizada
a fixar exigências fundando-se na simples e pura “competência” para tanto. Sempre que estabelecer exigência
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

234

ATOS DA 1a CÂMARA

restritiva, deverá apresentar fundamento técnico-científico satisfatório. Deve evidenciar motivos técnicos que
conduzem à similitude entre o objeto licitado e a exigência constante do edital.
Continua este administrativista sobre a obrigatoriedade
do profissional técnico solicitado ser integrante do quadro permanente da empresa:
A Lei exigiu que o profissional integre os “quadros permanentes”, expressão que não foi objeto de definição.
Deve reputar-se que o quadro permanente de uma empresa consiste no conjunto de pessoas vinculadas a ela
com cunho de permanência, sem natureza eventual ou
precária. Tem-se entendido que isso se passa nos casos
de vínculos trabalhista ou societário. O profissional que
é empregado de uma empresa faz parte de seu quadro
permanente. O mesmo se põe relativamente aos sócios.
Um prestador de serviços, sem vínculo empregatício,
preencheria os requisitos legais? Na praxe da atividade
administrativa, tem-se rejeitado a hipótese, mas parece
que o tema comporta maior aprofundamento. Suponha-se um arquiteto de enorme renome e grande reputação, que se dispõe a prestar seus serviços de consultoria
a uma empresa de engenharia. Tendo assumido deveres
de desempenhar suas atividades de molde a assegurar
a execução satisfatória do objeto licitado, seria correto
entender que os requisitos de qualificação técnico-profissional foram atendidos? Responde-se de modo positivo. A autonomia no exercício da profissão descaracteriza
o vínculo empregatício mas não afasta a qualificação do
sujeito como integrante do quadro permanente. O sujeito não compõe o quadro permanente quando não estiver disponível para prestar seus serviços de modo permanente, durante a execução do objeto licitado.

Não é possível, enfim, transformar a exigência de qualificação técnico-profissional em uma oportunidade para
garantir “emprego” para certos profissionais. Não se pode conceber que as empresas sejam obrigadas a contratar, sob vínculo empregatício, alguns profissionais apenas para participar da licitação. A interpretação ampliativa e rigorosa da exigência de vínculo trabalhista se configura como uma modalidade de distorção: o fundamental, para a Administração Pública, é que o profissional esteja em condições de efetivamente desempenhar seus
trabalhos por ocasião da execução do futuro contrato.
É inútil, para ela, que os licitantes mantenham profissionais de alta qualificação empregados apenas para participar da licitação.
Aliás, essa é a interpretação que se extrai do próprio art.
30, quando estabelece que as exigências acerca de pessoal qualificado devem reputar-se atendidas mediante
mera declaração de disponibilidade apresentada pelo licitante. Como justificar entendimento diverso a propósito dos profissionais de maior experiência? Não se afigura existente alguma resposta satisfatória para tal indagação.
Assim, considerando o que já foi asseverado pela equipe de auditoria e reproduzido na fase da análise conclusiva, nenhum argumento específico sobre este ponto foi
apresentado pelo responsável, nem foi evidenciada a citada necessidade de existir no quadro permanente da
empresa licitante profissional qualificado para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, muito menos de profissionais de áreas tecnicamente irrelevantes para ser adotado como exigência de qualificação técnica do certame,
como engenheiro agrônomo e eletricista.
www.tce.es.gov.br

Quanto à responsabilização dos agentes envolvidos, há
de se esclarecer que os Editais de licitação da Concorrência 01/2012 e 02/2012, respectivamente acostados às
ﬂs. 437/445 e 939/947, foram elaborados pelo Sr. Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Ademais, o Edital da Concorrência Pública n. 01/2012 foi
devidamente analisado pelo procurador municipal, Sr.
Amauri P. Marinho, que por intermédio de fundamentado Parecer de ﬂs. 509/512 se manifestou sem, contudo, apresentar qualquer ressalva quanto à irregularidade
apontada neste tópico, permitindo que o gestor homologasse o certame naqueles termos (ﬂs. 522).
Por sua vez, o Edital da Concorrência Pública n. 02/2012
foi devidamente analisado pelo procurador municipal,
Sr. Amauri P. Marinho, que por intermédio de fundamentado Parecer de ﬂs. 1017/1021 se manifestou sem, contudo, apresentar qualquer ressalva quanto à irregularidade apontada neste tópico, permitindo que o gestor
homologasse o certame naqueles termos (ﬂs. 1038).
Nestas circunstâncias, entendo que resta configurada
uma excludente de culpabilidade decorrente de atos de
terceiros que, ao se omitirem em relação às falhas apresentadas no edital, conduziu a erro o gestor que homologou o certame, no caso o prefeito à época.
Neste caso, portanto, a conduta do prefeito veio respaldada por quem teria competência e legitimidade para
alertá-lo sobre as inconsistências verificadas no edital,
contudo, assim não procederam, e nessa linha, verifico
razão para afastar sua responsabilidade e, por consequência, pelo afastamento da aplicação de sanção ao prefeito, Sr, Amadeu Boroto.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Assim, entendo por não acatar os argumentos de defesa, mantendo a irregularidade disposta neste tópico, de responsabilidade dos Srs. Conrado Barbosa Zorzanelli - Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Amauri P. Marinho - Procurador Municipal, anuindo os termos da peça conclusiva - ITC 2553/2017.
II.2.1.6 Exigência de entrega de comprovante de garantia de proposta antecipadamente sem o respaldo do
art. 3º, § 3º da Lei 8666/93 (Itens 2.1.1 e 2.2.2 da ITI
913/2013 e 4.1.1. da ITC 2553/2017)
Base Legal: artigo 3º, §§ 1º, inciso I e 3º da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Amadeu Boroto (prefeito)
Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Amauri P. Marinho - procurador municipal
Trata este tópico da entrega antecipada da garantia da
proposta em inobservância ao art. 3º, §§ 1º, inciso I, e 3º
da Lei 8.666/93.
Os defendentes inicialmente não apresentaram esclarecimento específico quanto à irregularidade apontada
neste item.
A matéria tem jurisprudência uníssona no sentido de
que tal comprovação somente pode ser feita no momento da habilitação, e neste sentido se manifestou o Plenário desta Corte de Contas no Acórdão 01265/2016 (Processo TC 5284/2013), acompanhando o voto do conselheiro relator, conforme transcrito em parte na instrução
conclusiva e que ora reproduzo:
A esse respeito, deve-se esclarecer que a apresentação
de garantia é requisito para que o licitante seja qualificado no quesito econômico-financeiro e, portanto, sua

comprovação deve ocorrer na fase de habilitação, sendo
vedada e ilegal a exigência antecipada.
Conforme todos os fatos e fundamentos acima mencionados e a jurisprudência pacífica sobre o tema desde antes da realização da licitação, entendemos que houve infração à lei de licitações, devendo ser mantida a irregularidade.
Em fase de defesa oral, o representante legal do prefeito
se pronunciou nos seguintes termos:
“O que disseram na ITC? Que a Súmula 275, do Tribunal de Contas, veda o recebimento dessa proposta antecipada. Porém, o que não se viu: que os contratos firmados e os contratos discutidos foram no ano
de 2011. São três contratos: o 271, que foi firmado
em dezembro de 2011; e os contratos 113 e 114, firmados em abril de 2012. A súmula é de junho de
2012. Então, não pode a ITC julgar com base na súmula que, à época, não existia. À época, pelo contrário, havia muita jurisprudência em ambos os sentidos. No sentido de que era sim válido o recebimento
dessa proposta. Tanto é que, tão logo, quando vimos a
uniformização da jurisprudência, o que fizemos? Editamos o Ofício nº 100/2013, que já está nos autos.
Este ofício instrui justamente ao setor de licitações
as atitudes que deveria tomar quando se deparasse
com as situações propostas na súmula. Então, esse
ofício praticamente transcreve a referida súmula utilizada nesse tópico. Então, sobre esse item é isso que
tinha para falar. “
Em que pese à alegação da defesa quanto à inexistência
da Súmula 275 do TCU quando das licitações realizadas
por aquela municipalidade, não podemos olvidar que a
Lei de Licitações e Contratos é de 1993, e nela foram prewww.tce.es.gov.br

vistos os requisitos para habilitação das empresas, todos
a serem apresentados no momento de entrega e abertura das propostas, entre os quais a garantia da proposta,
todavia, não há previsão legal para o recebimento desta
garantia em momento prévio ao certame, como ocorreu
no presente caso.
Importante destacar a natureza instrumental da licitação, considerado um procedimento administrativo
orientado ao atingimento de um fim, o que reduz a autonomia do aplicador (Marçal Justen Filho, Comentários
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 15ª Edição, pg. 490 verso e 491).
Nesta linha de intelecção, o administrador não pode legitimar suas decisões sob o argumento de que os fins
buscados na licitação foram atingidos, pois a ele cabe
não somente atingir os fins almejados, mas deve assim
proceder dentro dos limites impostos normativamente,
com os meios disponíveis na lei.
No caso concreto, a intenção do administrador era se
cercar de garantia na entrega do objeto contratado, e
neste quesito, o administrador deveria usar dos requisitos previstos na lei para se assegurar, não podendo de
forma discricionária adotar modelo ou forma diversa da
disposta na lei para tanto.
Também é importante destacar que a inserção de cláusulas que determinem a prática antecipada de atos como condicionante da participação na licitação é considerada inválida, inclusive, porque vai de encontro à previsão editalícia que fixa o prazo de abertura do certame/
apresentação das propostas.
Quanto à responsabilização dos agentes envolvidos,
aproveito da fundamentação constante no item anteceSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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dente para afastar a responsabilidade e, por consequência, a aplicação de sanção ao prefeito, Sr. Amadeu Boroto.
Neste contexto, em consonância com a área técnica e
a jurisprudência paciﬁcada sobre o tema, entendo que
no caso deste tópico houve infração à lei de licitações,
devendo ser mantida a irregularidade, sob a responsabilidade do Sr. Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente
da Comissão Permanente de Licitação, e Sr. Amauri P.
Marinho - procurador municipal.
II.2.1.7 Exigência simultânea de capital mínimo ou
de patrimônio líquido mínimo e garantia de proposta (Itens 2.1.2 e 2.2.3 da ITI 913/2013 e 4.1.2 da ITC
2553/2017)
Base Legal: artigo 31, § 2º, da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Amadeu Boroto (prefeito)
Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Amauri P. Marinho - procurador municipal
Trata este tópico de irregularidade nos Editais de Concorrência Pública n.º 005/2011 (referente ao contrato n.º 271/2011), n.º 01/2012 (referente ao contrato
n.º 113/2012) e n.º 02/2012 (referente ao contrato n.º
114/2012), em seus itens 3.1.4.1 e 3.1.4.5, que estabeleceram como condição de habilitação a comprovação simultânea de capital social ou patrimônio líquido mínimo
e garantia, em inobservância ao disposto no art. 31, § 2º
da Lei 8.666/93.
Ressaltou a área técnica que o preceito plasmado no §
2º do art. 31 da LLC ao utilizar o conectivo de alternância “ou” não deixa dúvidas que a administração, na elaboração do edital, não poderá cumular as exigências de

comprovação da qualificação econômico-financeira indicadas no dispositivo.
Em fase de defesa oral, o representante legal do prefeito
se pronunciou nos seguintes termos:
“Capital mínimo, mais a garantia da proposta, item
3.2, da ITC, que fala aí exigência simultânea de capital
mínimo ou de patrimônio líquido e garantia de proposta. O que acontece? O asfaltamento, para quem
conhece o Município de São Mateus, tem uma realidade muito diferente. Temos hoje um problema dentro da cidade, é um problema antigo, pois, toda vez
que chove, o asfalto cede. A drenagem, o escoamento das ruas da cidade não é bom; acaba prejudicando o asfalto. Então, o que acontece? Tínhamos vários certames que tentamos licitar, que tentamos fazer. Só que no final das contas, ou a empresa era
ilíquida, ou abandonava a obra, ou entrava em processo de falência. Então, foi um período muito difícil,
porque tivemos obras como a UPA, empresa com recuperação judicial, que chegaram a participar de licitação; enfim, tudo dificultando. Então, quando exigimos essa cumulação de quesitos, nada mais foi feito
do que garantir a liquidez do contrato, para garantir
que a empresa que assumisse não abandonasse mais.
Porque estávamos tendo reiterados problemas com
esse tipo de situação. A empresa vinha e se colocava apta no mercado, ganhava a licitação - e não exigíamos muito sobre a sua liquidez -, e acabava que a
não tinha condição e abandona a obra. Multávamos,
fazíamos um procedimento, mas a obra ficava prejudicada. Então, foi isso o que aconteceu nesse item
em relação à garantia. Não precisamos entrar aqui no
aspecto, que no ano que foi firmado o contrato, em
www.tce.es.gov.br

2012, já estava com indícios de crise, já tinha inﬂação alta, já tinham empresas decretando falência, toda
a crise financeira já havia começado, a crise que o
nosso país atravessa já havia começado. “
A cumulação de prova de capital social ou patrimônio líquido mínimo com as garantias previstas no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, é vedada pelo § 2º do artigo
31 da mesma Lei:
Art. 31 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
[...] omissis [...]
§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo,
ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta
Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação
econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado (g.n).
Foi evidenciado no artigo acima citado que a comprovação da capacidade econômico-financeira para efeito de
ter-se um dado objetivo acerca da saúde financeira da licitante, comportando três alternativas, quais sejam: a)
prova de capital mínimo; b) prova de patrimônio líquido
mínimo; c) apresentação de uma das garantias previstas
no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93.
Neste sentido, manifestou o plenário desta Corte de Contas nos Acórdãos TC 1087/2014 (Processo TC 6456/2013)
e TC 1265/2016 (Processo TC 5284/2013), bem como o
E. Tribunal de Contas da União que editou a Súmula 275
de seguinte teor:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo
ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços. (TCU, Súmula nº
275, de 06.06.2012).
Repriso neste tópico a natureza instrumental da licitação, considerado um procedimento administrativo
orientado ao atingimento de um fim, o que reduz a autonomia do aplicador, conforme explicitado no tópico anterior deste voto.
Assim sendo, ainda que a licitação eventualmente tenha atingido os fins buscados pela administração, isto
não basta ao administrador, uma vez que a ele cabe alinhar seus procedimentos aos limites impostos normativamente e com os meios disponíveis na lei, o que não foi
evidenciado no caso concreto.
Quanto à responsabilização dos agentes envolvidos,
aproveito da fundamentação constante no item antecedente para afastar a responsabilidade e, por consequência, a aplicação de sanção ao prefeito, Sr. Amadeu Boroto.
Neste contexto, em consonância com a área técnica e
a jurisprudência paciﬁcada sobre o tema, entendo que
no caso deste tópico houve infração à lei de licitações,
devendo ser mantida a irregularidade, sob a responsabilidade do Sr. Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente
da Comissão Permanente de Licitação, e Sr. Amauri P.
Marinho - procurador municipal.
II.2.1.8 O edital não especiﬁca os critérios para reajustamento. (Itens 2.1.7 e 2.2.7 da ITI 913/2013 e 4.1.7 da

ITC 2553/2017).
Base legal: Infração ao disposto nos artigos 40, inciso XI
e 55 inciso III, ambos da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Amadeu Boroto (prefeito)
Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Amauri P. Marinho - procurador municipal
Trata este tópico de irregularidade nas minutas dos
contratos anexas aos Editais de Concorrência Pública
05/2011, 01/2012 e 02/2012, que não estabeleceram os
critérios para reajustamento (a data base, índices e fórmulas a serem utilizadas), em desacordo com o que determina o art. 40, XI e 55, III da Lei 8.666/93, que assim
estabelecem:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e
de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei,
o local, dia e hora para recebimento da documentação e
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação
efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada
parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
[...]
www.tce.es.gov.br

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios,
data-base e periodicidade do reajustamento de preços,
os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.
Os defendentes, em suma, alegam que “existem indicadores oﬁciais para cálculo de recomposição de preços de
inúmeros materiais, e são estes indicies oﬁciais utilizados
pelo Município, sendo que de agora em diante faremos
constar esses critérios nos contratos”.
Como bem asseverou a área técnica, os argumentos
aventados pelos defendentes não são suficientes para
justificar a ausência de previsão no edital e no contrato
dos critérios de reajuste e sua data-base.
Em fase de defesa oral, o representante legal do prefeito
se pronunciou nos seguintes termos:
“Esse edital falava que não tinha índice para reajuste. Só que estamos falando de obra. Sabemos que o
Governo tem índices legais de reajuste de obras. Então,
a licitação não precisa ter a Lei 8.666 e o código civil todo, dentro dela.
Sabemos que subsidiariamente o que não tiver ali é
aplicado. O Governo tem índices próprios para materiais de construção, tem índices próprios de atualização.
Então, se houvesse essa necessidade, bastava lançarmos mão desses índices. E não houve qualquer prejuízo em relação a isso. Então, pedimos que seja afastado esse item”.
Considerando que não houve qualquer inovação nos
argumentos encartados na defesa oral, adoto como minhas as razões e justiﬁcativas apresentadas pela área
técnica na peça conclusiva.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Quanto à responsabilização dos agentes envolvidos,
mais uma vez aproveito da fundamentação constante
no item antecedente para afastar a responsabilidade e,
por consequência, a aplicação de sanção ao prefeito, Sr.
Amadeu Boroto.
Neste contexto, em consonância com a área técnica e
a jurisprudência paciﬁcada sobre o tema, entendo que
no caso deste tópico houve infração à lei de licitações,
devendo ser mantida a irregularidade, sob a responsabilidade do Sr. Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente
da Comissão Permanente de Licitação, e Sr. Amauri P.
Marinho - procurador municipal.
II.2.1.9 Prazo entre a última publicação do edital (inclusive de modiﬁcação) e o recebimento das propostas inferior ao mínimo estabelecido em lei (Item 2.2.1 da ITI
913/2013 e 4.1.13 da ITC 2553/2017)
Base Legal: artigo 21, §§ 2º e 4º, da Lei 8.666/1993.
Responsável: Amadeu Boroto - prefeito
Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão
Permanente de Licitação
O Relatório de Auditoria informa que nas Concorrências
Públicas n.º 001/2012 e n.º 02/2012 não foram observados o prazo mínimo legal entre a última publicação
do edital e a entrega da proposta, em inobservância aos
arts. 21 §§ 2º e 4º da Lei 8.666/93.
Em fase de defesa oral, o representante legal do prefeito
se pronunciou nos seguintes termos:
“Alteração da concorrência. Vamos lá! Alegam no item
4.1.13 que a nossa licitação foi republicada no dia
16/03 e foi marcada para o dia 22/03. Ou seja, deveríamos ter dado um novo prazo, segundo lei de licitação, para que as pessoas pudessem readequar ao

edital. Mas sabem qual alteração foi feita? E aqui vemos um excesso de rigorismo por parte da instrução
técnica. Simplesmente entrou em vigor a Lei 12.440,
que dizia que “a partir de agora as empresas licitantes
deveriam apresentar certidão negativa de débitos trabalhistas”. Então, a inclusão no edital foi assim: “apresentar
certidão negativa de débitos trabalhistas”. É só entrar na
internet e tirar em dois minutos, sem ônus, sem nada. Então, não é justo, não é razoável exigir a republicação de uma licitação, de um problema crônico
que tínhamos na cidade, porque simplesmente incluímos, por uma obrigação legal, a necessidade de uma
certidão negativa de débi
tos trabalhistas.
Conforme se verifica na Concorrência Pública n.º
01/2012, a última publicação do edital em que foram
acrescidas exigências para habilitação ocorreu em 16 de
março de 2012, sendo que a data para abertura das propostas ocorreu em 22 de março de 2021, ou seja, 6 dias.
Da mesma forma ocorreu na Concorrência Pública nº
002/2012, a última publicação do edital ocorreu em 23
de fevereiro de 2012 e o recebimento das propostas foi
em 23 de março de 2012, decorridos 29 dias.
A Lei 8.666/93, em seus art. 21, § 2º estabeleceu um prazo mínimo de divulgação do instrumento convocatório, a
fim de que os interessados possam tomar conhecimento
da existência da licitação e de suas exigências para participação, podendo, assim, preparar-se para a disputa.
Nessa linha, previu a norma em seu § 4º que qualquer alteração no instrumento convocatório que pudessem afetar na formulação das propostas implicaria na republicação do instrumento convocatório e na reabertura do prawww.tce.es.gov.br

zo inicialmente estabelecido.
Nas concorrências públicas 01/2012 e 02/2012, do tipo
menor preço, o art. 21, § 2º, II, “a” estabeleceu o prazo
mínimo de 30 dias entre a divulgação do instrumento
editalício e a apresentação da proposta.
Art. 21 Os avisos contendo os resumos dos editais das
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e
dos leilões, embora realizadas no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no
mínimo, por uma vez:
[...]
§ 2º - O prazo mínimo até o recebimento das propostas
ou da realização do evento será:
I - quarenta e cinco dias para:
a) concurso;
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou
quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço.
II - trinta dias para:
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea b
do inciso anterior;
O edital da Concorrência Pública n.º 001/2012 estabeleceu, no seu item 1.5, o dia 22/03/2012 para a apresentação das propostas. (ﬂs. 438).
Verifica-se que o edital original sofreu alteração em seu
texto, incluindo-se a alínea g ao item 3.1.3, passando-se
a exigir mais um documento de habilitação, sendo republicado em 16/03/2013.
Neste caso da Concorrência Pública 01/2012, não foi
obedecido o prazo de trinta dias, conforme determiSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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na o § 2º, inciso II, do art. 21 da Lei 8.666/93, considerando que a apresentação das propostas se daria em
22/03/2012.
Todavia, em relação à Concorrência Pública n. 02/2012,
a apresentação da proposta foi marcada para o dia
23/03/2012 (item 1.5, ﬂs. 940). O Edital original foi publicado em 17/02/2012, como Concorrência Pública n.
01/2012 (ﬂs. 1012).
Posteriormente, em 23/03/2012, houve a publicação de
uma Errata corrigindo-se tão somente o número da Concorrência Pública que foi erroneamente inserido na primeira publicação como 01/2012, enquanto o correto seria 02/2012.
Neste caso último, como foi salientado pela área técnica “tem-se que esta nova publicação não se revela substancial a ponto de inﬂuenciar na formulação da proposta
ou repercutir na ampliação da competitividade, estando
agasalhada pela parte ﬁnal do § 4º do art. 21, de modo
que não haveria a imposição de reabrir o prazo mínimo”.
Neste caso, portanto, quanto à mudança significativa
ocorrida no Edital da Concorrência Pública 01/2012, vez
que incluiu uma documentação necessária para habilitação dos licitantes, entendo que a irregularidade deve
ser mantida, pois o mesmo deveria ter sido republicado,
no intuito de não prejudicar a competitividade ou não
alijar licitantes, todavia, no que diz respeito à Concorrência Pública 02/2012, entendo por afastar a irregularidade imputada pela auditoria, já que a alteração realizada neste Edital não se mostrou significativa, prejudicial à participação de possíveis interessados, de forma a
obrigar sua republicação.
Quanto à responsabilização dos agentes envolvidos,

aproveito da fundamentação constante no item antecedente para afastar a responsabilidade e, por consequência, a aplicação de sanção ao prefeito, Sr. Amadeu Boroto.
Neste contexto, em consonância com a área técnica e
a jurisprudência paciﬁcada sobre o tema, entendo que
no caso da Concorrência Pública 01/2012 houve infração à lei de licitações, devendo ser mantida a irregularidade, sob a responsabilidade do Sr. Conrado Barbosa
Zorzanelli - presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Sr. Amauri P. Marinho - procurador municipal.
II.2.1.10 Exigência de apresentação de balanço patrimonial do exercício de 2011. (Item 2.2.8 da ITI 913/2013 e
4.1.15 da ITC 2553/2017)
Base legal: artigo 37, inciso XX I da Constituição Federal
e inciso I do § 1º do art. 3º e inciso I, do art. 31, ambos
da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito
Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Amauri P. Marinho - procurador municipal
De acordo com o Relatório de auditoria, os Editais da
Concorrência Pública 01/2012 e 02/2012 estabeleceram
exigência de habilitação mais restritiva do que estabelecido na lei, comprometendo, consequentemente, a ampla competição, em desrespeito ao disposto no art. 37,
XXI da Constituição Federal, art. 3º, § 1º, I e art. e 31, I
da Lei 8.666/93.
O item 3.1.4.3 dos editais exigiu para habilitação, a apresentação do Balanço Patrimonial do exercício de 2011,
nos seguintes termos:
www.tce.es.gov.br

3.1.4.3 Balanço Patrimonial do exercício de 2011, inclusive com demonstrativos contábeis, e apresentados na
forma da Lei que comprovem a boa situação financeira
da empresa, registrado na Junta Comercial do Estado da
sede da empresa licitante, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado, acompanhado da respectiva Certidão
de Regularidade do contador, expedido pelo CRC onde
o contador presta serviço, acompanhado de demonstrações dos seguintes elementos:
O inciso I do artigo 31 da Lei 8.666/93 estabelece:
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
da data de apresentação da proposta;
A defesa do Sr. Conrado Barbosa Zorzanelli, em síntese,
informa que a mencionada exigência visou a obtenção
de informações mais recentes da real situação financeira
da licitante, buscando maior segurança para Administração, visto que o certame ocorreu no exercício de 2012.
Esclarece que como o encerramento do exercício social
das empresas, geralmente, coincidem com o ano civil (31
de dezembro), já em janeiro, os contadores, responsáveis por fechar o Balanço Patrimonial, deverão receber
os documentos relativos ao mês de dezembro, já podenSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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do imprimir o Livro Diário com as demonstrações contábeis em janeiro mesmo, não havendo razão para deixar
para a última hora, visto que as empresas que participam de licitações públicas devem andar sempre com documentações em dia.
Aduz que o Código Civil ao dispor que a assembleia deverá ser nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, não determinou que a exigência do Balanço
Patrimonial de quaisquer empresas só poderá ser feita
após o referido prazo. E nesse sentido, encarta jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. (AMS
2003.34.00.022501-1, DF, quinta turma, Rel. Des. Fed.
Fagundes de Deus; Julg. 27/07/2005; DJU 15/08/2005).
Pois bem.
Mais uma vez passo a reproduzir o entendimento da
área técnica, que se deu com respaldo na legislação específica que trata do assunto, que no caso em concreto,
nos remete a Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas) e a Lei 10406/2002 (Código Civil), além da jurisprudência recente do TCU e decisão deste Tribunal de
Contas, conforme seguem transcritos:
Acórdão TCU- Plenário n.º 2669/2013
Em sede de representação, identificou-se a inabilitação
em massa de concorrentes motivada por alteração no
edital exigindo que os licitantes apresentassem “o balanço relativo ao exercício de 2011 e não mais o de 2010”.
Segundo o Relator, verificou-se que “a data prevista para
entrega dos documentos de habilitação (31/01/2012),
entre os quais está o balanço patrimonial referente a
2011, antecedia o prazo previsto na legislação para conclusão de tal documento”, colidindo com os requisitos
estabelecidos pelo art. 31, inc. I, da Lei nº 8.666/93, que

aduz que a documentação relativa à qualificação econômico-financeira se limitará ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. Assim, “a alteração do edital, ao exigir no mês de janeiro o balanço patrimonial do exercício precedente, antes mesmo de esgotado o prazo fixado em lei para sua apresentação, mostrou-se desmedida e em desconformidade com a legislação”. Pelo exposto, o Plenário considerou procedente
a representação, aplicando multa aos responsáveis, com
fulcro no art. 58, inc. II, da Lei nº 8.443/92, e cientificou a
municipalidade, entre outros pontos, de que “exigência
do balanço patrimonial do exercício de 2011, antes dos
prazos previstos em leis para sua apresentação afronta ao disposto no art. 3º, caput, e § 1º, inciso I, e no
art. 31, inciso I, da Lei nº 8.666/1993”. (Grifamos.) (TCU,
Acórdão nº 2.669/2013, Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, DOU de 10.10.2013, Informativo nº 171, período
de 07 a 11.10.2013.)
Acórdão TCU - Plenário 1999/2014:
5.
Observa-se que o art. 31, inciso I, da Lei
8.666/93, reproduzido no edital, reza que o balanço e
as demonstrações contábeis a serem apresentados devem ser relativos ao último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei.
6.
A questão se resume a saber se, na data em que
as propostas foram apresentadas, a lei exigia que o balanço e demonstrações contábeis referentes a 2013 já
estivessem aprovados.
7.
O art. 1078 do Código Civil estabelece que a assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez
por ano, nos quatro meses seguintes ao do término do
exercício social, com diversos objetivos, entre eles o de
www.tce.es.gov.br

“tomar as contas dos administradores e deliberar sobre
o balanço patrimonial e de resultado econômico”.
8.
Verifica-se, portanto, que, em até quatro meses (30 de abril), devem estar aprovados o balanço patrimonial e os demais demonstrativos contábeis. Como
a sessão para abertura das propostas ocorreu no dia
20/5/2014, já era exigível nessa data a apresentação dos
citados documentos referentes ao exercício de 2013.
9.
Alega a representante que a “validade dos balanços” se findaria em 30/6/2014, por força da Instrução
Normativa da Receita Federal 1.420/2013.
10.
Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que deverá ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas jurídicas
obrigadas a adotá-la. Segundo o art. 3º dessa norma, ficam obrigadas a adotar a ECD as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou presumido (o que seria
o caso da representante). O art. 5º da IN estabelece que
a ECD será transmitida até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao que se refira a escrituração.
11.
Entende a representante que os dispositivos
acima mencionados exigiriam que o INSS, em maio de
2014, ainda aceitasse como “válido” o balanço e as demonstrações relativas a 2012, uma vez que não teria se
encerrado o prazo estabelecido no art. 5º da referida
norma, que é 30 de junho.
12.
Esse entendimento não merece prosperar. O
prazo para aprovação do balanço é 30/4/2014, segundo disposto no art. 1078 do Código Civil. Evidentemente, uma instrução normativa não tem o condão de alterar esse prazo, disciplinado em lei ordinária. O que a IN
faz é estabelecer um prazo para transmissão da escrituSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ração contábil digital, para os fins operacionais a que ela
se destina.
13.
Conclui-se, portanto, que o ato do pregoeiro de
inabilitar a representante, que apresentou a documentação referente ao exercício de 2012, foi correto, embasado no edital do certame e na legislação pertinente. Assim, deve ser considerada improcedente a representação formulada pela empresa Cibam Engenharia Eirelli.
14.
Ressalte-se, por fim, que o valor da proposta
considerada vencedora da licitação (empresa M Service
Ltda., valor negociado R$ 390.767,27 – peça 4, ﬂ. 36) foi
praticamente idêntico ao que havia sido apresentado pela representante (valor negociado R$ 390.842,17 – peça 4, ﬂ. 9).” (TCU, Acórdão nº 1999/2014, processo TC
015817/2014-8, Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, informativo n.º 208, período 29 a 30 de julho de 2014)
Acórdão TCE/ES n.º 1392/2015 - Plenário:
[...]
Ocorre que, de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, exarado no Acórdão
1999/2014-Plenário, TC 015.817/2014-8, da lavra do
Exmo. Relator Ministro Aroldo Cedraz, em 30 de julho de 2014, o prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis para ﬁns de
cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/93 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do exercício social (30 de
abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de
propostas em data posterior a esse limite, torna-se exigível, para ﬁns de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira, a
apresentação dos documentos contábeis referentes ao
exercício imediatamente anterior, [...]

[...]
O que, como explicitado anteriormente, teria como data
limite, de acordo com estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, o dia 30 de abril, portanto, qualquer certame
com data posterior a esse limite deveria exigir a apresentação do balanço patrimonial do exercício anterior,
que, no caso concreto, tendo em vista que a data estipulada no Edital para o recebimento dos envelopes de
habilitação e proposta de preço era o dia 21 de maio de
2014, trata-se do exercício de 2013.
[...]
Em fase de defesa oral, o representante legal do prefeito
se pronunciou nos seguintes termos:
“O item 4.1.15, exigência de balanço patrimonial do
exercício de 2011. A instrução técnica diz que empresa Ltda e S.A. tem obrigação de fazer o balanço
até 1ª de maio do ano subsequente. Isso quer dizer
que se eu pedir o balanço patrimonial nesse período, terá que dar o que já está pronto, que é o período anterior. Então, deveria ter sido do ano 2010, e não de 2011.
Ocorre que, ele está falando de Ltda e S.A., se entrarmos nesse mérito, EPP e ME não precisam nem
fazer, obrigatoriamente, o balanço patrimonial. Se for
lucro real é um tipo de balanço; se for lucro presumido é outro tipo de balanço. Então, a licitação, o gestor
municipal não pode prever todas as situações. E outra
questão que não foi analisada, 1º de maio é o prazo
limite dado pela lei. O calendário civil não é o mesmo
calendário contábil. O meu calendário contábil pode
iniciar na data que iniciei minha empresa, que não,
necessariamente, será 1º de janeiro. Correto?
O que a lei me dá é uma data limite. E não houwww.tce.es.gov.br

ve qualquer prejuízo. Porque qualquer empresa que
participa de licitação tem que estar com sua documentação toda em dia. Então, não sei se era Ltda, não
sei se era S.A., sei que exigi o balanço e esse balanço, o
ano contábil não necessariamente deve corresponder
ao ano civil.
Não houve qualquer frustação, não houve qualquer
restrição, por mais que tenha sido apontado. Tínhamos, à época, o nosso setor jurídico do município
em que o nosso procurador, exigir que ele entenda
-tal qual o prefeito -que o asfalto tem que estar a tantos graus para ser colocado. O procurador do processo
simplesmente se ateve a questões jurídicas pertinentes à modalidade da licitação escolhida. Assim também como o nosso pregoeiro, que também está sendo julgado nessa instrução técnica, que está pedindo
a sua condenação. Eles simplesmente se atêm aos
fatos narrados no termo de referência, feito pelo então secretário. É isso que gostaria de falar. Só reiterando que esse error e essa culpa in vigilando não houve
qualquer negligência, não houve modalidade de culpa por parte do ex-prefeito. Ele simplesmente lançou mão dos melhores servidores efetivos e técnicos
para fazer o que deveria fazer, além de ter fiscalizado.”
Constato que não devem prosperar as alegações da defesa, sobretudo, em razão do princípio da legalidade, uma
vez que as exigências de participação em procedimento
licitatório devem ser proporcionais e legais, não podendo ter caráter restritivo, conforme vedação expressa do
art. 3º, §1º, I da Lei 8.666/93.
Nessa linha, a documentação relativa à qualificação econômico-financeira se limitará ao balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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exigíveis e apresentados na forma da lei.
Contudo, as empresas S/A e Ltda foram prejudicadas
com a exigência editalícia de apresentação do balanço
de 2011, uma vez que o balanço referente a este exercício somente seria possível de apresentação e, portanto,
exigível, a partir de 1º de maio de 2012, data posterior
a abertura das propostas do procedimento em comento
(22/03/2012 e 23/03/2012), e nestas condições, a lei autorizava a apresentação do último exercício (balanço do
exercício de 2010).
Quanto à responsabilização dos agentes envolvidos,
aproveito da fundamentação constante no item antecedente para afastar a responsabilidade e, por consequência, a aplicação de sanção ao prefeito, Sr. Amadeu Boroto.
Neste contexto, em consonância com a área técnica e
a jurisprudência paciﬁcada sobre o tema, entendo que
no caso deste tópico houve infração à lei de licitações,
devendo ser mantida a irregularidade, sob a responsabilidade do Sr. Conrado Barbosa Zorzanelli - presidente
da Comissão Permanente de Licitação, e Sr. Amauri P.
Marinho - procurador municipal.
II.2.1.11 Fiscalização deﬁciente (item 2.1.8 da ITI
913/2013, 2.1.5 da Manifestação Técnica 794/2017 e
4.1.8 da ITC 2553/2017).
Base Legal: artigos 66 e 67 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito
Jadir Carminati Bachetti – secretário municipal de obras
e infraestrutura e transportes
Andreia Norbim de Souza Oliveira - coordenadora de
projetos de engenharia e arquitetura – gestora do Contrato

A área técnica da engenharia procedeu com a análise e
a conclusão deste tópico com a manutenção da irregularidade e ressarcimento dos valores de responsabilidade de todos os agentes inicialmente apontados, a exceção dos que foram afastados em razão da ilegitimidade
passiva acolhida:
Observa-se que, embora o responsável afirme que a fiscalização tenha sido devidamente realizada, não apresenta elementos para comprovar o exposto.
Com relação à afirmação de que “o Município procedeu
notiﬁcação (cópia anexo) à empresa no sentido da mesma fornecer planta demonstrando toda a área pavimentada, devidamente georeferenciada, de modo a se fazer
o encontro de contas de áreas pagas e executadas de forma a se veriﬁcar possíveis diferenças quanto ao executado, pago e a pagar”, nota-se que esta demonstra a ausência de acompanhamento pari passu da obra, já que
os serviços devem ser averiguados pela Prefeitura, medidos e pagos quando executados e não ao “fazer o fechamento ﬁnal do contrato”.
No que se refere à alegação de que a exigência de atendimento à norma do DNIT “não consta do Edital nem do
Contrato” e que “se fosse exigido, implicaria em um custo maior para o serviço e certamente oneraria as propostas a serem apresentadas por ocasião da licitação” é
descabida e corrobora a irregularidade apontada.
A este respeito, ao contrário do que afirma o responsável, consta exigência de atendimento a normas no edital
(ﬂ. 89 c/c ﬂ. 141), conforme segue:
Trecho constante do Projeto Básico, anexo ao edital de
licitação:
4. Especiﬁcação Técnica
www.tce.es.gov.br

4.1 – Normas e especiﬁcações:
A especiﬁcação técnica ora elaborada integram-se as
Normas Brasileiras em vigor ABNT.
A citação expressa de normas e especiﬁcações, no corpo de desenhos ou texto desta especiﬁcação técnica, não
elimina o cumprimento por parte da Contratada, de outras aplicáveis ao caso.
E mesmo se não houvesse no edital ou contrato, tal seguimento às normas e a realização de controle tecnológico é preconizada pela Lei 8.666/93:
Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes do
edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes
e demais provas exigidos por normas técnicas oﬁciais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
Portanto, o atendimento às normas técnicas pertinentes
é um requisito básico e fundamental dos serviços afetos à engenharia, sendo que a não comprovação da sua
realização, como no caso em questão, demonstra o não
atendimento à Lei 8.666/93 e a deficiência da fiscalização, por não se averiguar a qualidade e adequação dos
serviços prestados àqueles contratados.
Sendo assim, reitera-se a afirmação feita pela Equipe de
Auditoria:
A equipe de auditoria vistoriou os serviços realizados no
contrato, percorrendo toda a obra e medindo “in loco” a
quase totalidade das ruas pavimentadas, tendo constatado que a ﬁscalização da execução dos serviços foi realizada de forma muito aquém do tecnicamente necessário, não tendo sido feito qualquer controle quanto ao
traço e a taxa de aplicação das pinturas de ligação, assim como do traço, temperatura, teor de ligante, granuSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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lometria, grau de compactação e espessura do pavimento após a conclusão dos serviços (através de amostras
extraídas com sonda rotativa).
Os serviços foram pagos, dessa forma, sem comprovação de qualidade e de adequação aos requisitos mínimos previstos em norma, permanecendo a irregularidade em questão.
Assim, permanece também o valor de ressarcimento
apontado de R$3.966.522,14, dada a não comprovação
da regularidade das medições dos itens de pavimentação.
Sobre item, em fase de defesa oral realizada pelo senhor
Marne Seara Borges Júnior, advogado da sociedade
empresária Solidus Serviço e Construções Ltda, não
há justificativas especificamente apresentadas.
Contudo, a sustentação oral apresentada pelo representante do prefeito trouxe elementos que caracterizam
uma excludente de culpabilidade na conduta do prefeito, uma vez que o mesmo foi respaldado por conduta
de terceiros, notadamente, com qualificação técnica para tanto, como o secretário da pasta e os fiscais dos contratos, conforme se depreende do trecho da defesa oral
que reproduzo:
Os contratos que estão sendo discutidos são contratos de asfaltamento, contratos de aterramento, são
contratos de drenagem, escoamento, escavação, escoamento, enfim, da área de asfalto, asfaltamento.
Vamos lá! O secretário da pasta é um engenheiro. Os
dois ﬁscais dos contratos, um é arquiteto e um engenheiro. São servidores efetivos - e renomados - do
município, que já atuavam na área civil e em outras
áreas. Então, como pode dizer que o prefeito errou

ao eleger esses servidores que trabalharam no processo? São servidores públicos municipais efetivos,
dotados de conhecimento técnico, para estarem ali.
Pelo contrário, não posso exigir do prefeito que ele
saiba qual a temperatura do asfalto quando vai para
o chão. Quem tem que saber isso é o engenheiro, é
o responsável técnico. Os técnicos nomeados aos processos tinham conhecimento técnico e formação técnica para isso. O nosso então setor de engenharia da
prefeitura indicou esses dois servidores efetivos para
fazer parte da fiscalização do contrato. Então, vamos
lá! O secretário é engenheiro; o fiscal é arquiteto;
o fiscal dos contratos é engenheiro; o nosso procurador é advogado efetivo do município, advogado
renomado na cidade. Ele se teve, exclusivamente, a
questões jurídicas do processo. (grifei)
Após defesa oral o nosso corpo técnico assim se pronunciou sobre a responsabilidade do prefeito:
Quanto a responsabilização do ex-Prefeito Amadeu Boroto, não há como mantê-la sob a justificativa de culpa
in vigilando ou in eligendo, haja vista que o exercício da
fiscalização foi realizado por profissionais de engenharia
e arquitetura efetivos do município, o Secretário da pasta também possui formação em engenharia, portanto,
com conhecimento técnico para as funções. Além disso,
o procurador também é advogado efetivo do município
e o Pregoeiro idem.

dentre servidores efetivos, para fazer parte da fiscalização do contrato e, sobretudo, em razão da formação e
conhecimento técnico em engenharia que ambos possuíam, inclusive, do secretário da pasta.
Ademais, o procurador e o pregoeiro também eram servidores efetivos do município, o que demonstra que o
prefeito não teria outra conduta compatível a não ser
nomeá-los para atender o contrato em tela, pois além
de fazerem parte do quadro permanente daquela municipalidade, possuíam conhecimento técnico nesta área.
Por fim, é importante ressaltar que o prefeito, diferente dos demais agentes envolvidos, não possuía conhecimento técnico suficiente para não acatar o procedimento de liquidação realizado pelos fiscais do contrato e, portanto, não caberia exigir dele a não autorização
de pagamento daquelas despesas, no caso em questão,
decorrentes de um ateste indevido de serviços de engenharia.

Pois bem.

Nestas circunstâncias, em fase conclusiva, o prefeito foi
preliminarmente afastado como responsável, o que faço no mérito, diante da documentação encartada nestes autos, que dão conta de que os fiscais deste contrato eram servidores efetivos daquela prefeitura, e quanto
ao secretário da pasta, possuía formação em engenharia, denotando em ambos os casos que os mesmos eram
devidamente qualificados para acompanhar a execução
contratual em questão.

Neste caso, verifico que, de fato, não era exigível ao prefeito procedimento diverso do que designar os fiscais e
nomear o secretário municipal de obras e infraestrutura e transporte, primeiramente, porque os fiscais foram
indicados pelo setor de engenharia daquela prefeitura,

Assim, registro minha discordância apenas em relação ao
valor de ressarcimento integral da obra, no valor equivalente a 1.665.206,61 VRTE, conforme apontado no item
4.1.8 da peça conclusiva - ITC 2553/2017 (item 2.1.5 da
MTD 794/2017).

www.tce.es.gov.br
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Conforme salientado pelos técnicos após a defesa oral,
considero que a irregularidade na deficiência da fiscalização deve ser mantida, todavia, esta impropriedade,
ainda que de natureza grave, não conduz ao entendimento de que todo o contrato não foi executado, de forma a exigir devolução integral dos valores despendidos
pela administração municipal. Até porque, as impropriedades na execução contratual, em que não foram verificados os requisitos mínimos de qualidade e de adequação aos previstos na norma, já foram devidamente indicadas e apuradas nos demais tópicos que adiante serão
transcritos neste voto, inclusive, com apontamento de
ressarcimentos.
Nesta situação, portanto, mantenho a irregularidade
formal de ﬁscalização deﬁciente das obras e serviços de
engenharia em tela, sob a responsabilidade do secretário da pasta, Sr. Jadir Carminati Bachetti e da gestora do
contrato, Srª Andreia Norbim de Souza Oliveira, afastando, contudo, o ressarcimento imputado, acompanhando o entendimento de nosso corpo técnico, constante na manifestação técnica da defesa oral.
II.2.1.12 - Pavimentação - Pagamento/recebimento indevido por serviços não executados (item 2.1.9 da ITI
913/2013, 2.1.6 da Manifestação Técnica 794/2017 e
4.1.9 da ITC 2553/2017)
Base Legal: artigos 66, 67 e 70 da Lei 8.666/93 e arts. 62
e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito
Jadir Carminati Bachetti – secretário municipal de obras
e infraestrutura e transportes
Andreia Norbim de Souza Oliveira - coordenadora de
projetos de engenharia e arquitetura – gestora do con-

trato
Solidus Serviços e Construções Ltda – empresa contratada
A área técnica da engenharia procedeu com a análise e a
conclusão deste tópico para todos os responsáveis, a exceção dos que foram afastados em razão da ilegitimidade passiva:
De acordo com as argumentações apresentadas pelo
responsável, os quantitativos medidos estariam corretos, pois supostamente ocorreram alterações nas localidades de execução dos serviços.
Contudo, as afirmações do responsável não são suficientes para demonstrar tal execução dos serviços, visto que
não foi incluída nenhuma comprovação de que os serviços tenham efetivamente sido realizados à época nos locais indicados.
A Equipe de Auditoria apontou a irregularidade após fazer visita ao local, acompanhada da arquiteta da Prefeitura, além de ter feito registro fotográfico dos trechos
relacionados.
Apenas uma planta apresentando áreas pavimentadas
não evidencia o exposto, já que a mesma pode ter sido produzida para fornecer os valores atinentes à medição. Nenhuma foto à época dos referidos trechos supostamente pavimentados foi apresentada, não sendo possível considerar as afirmações proferidas.
Conforme já asseverado em análises anteriores, o acompanhamento contratual deve ocorrer pari passu à obra,
sendo medidos e pagos apenas serviços em que tenha
sido verificada a sua qualidade e quantidade. Não é admissível, assim, que apenas sejam conferidos os serviços
pela “equipe de ﬁscalização do Município de São Mateus
www.tce.es.gov.br

(...) por ocasião da conferência geral da execução do contrato”. A conferência deve ocorrer à medida que os serviços são prestados.
Deste modo, permanece a irregularidade e o valor de
ressarcimento apontado.
Em fase de defesa oral realizada pelo senhor Marne Seara Borges Júnior, advogado da sociedade empresária Solidus Serviço e Construções Ltda, foram apresentados os
seguintes esclarecimentos e justificativas:
“O primeiro item apontado como irregularidade é o item
4.1.9: „pagamento/recebimento indevido por serviços
não executados‟. É uma acusação grave, como se
a empresa não tivesse executado o serviço. A análise
do TCE, após a defesa, não aceitou as provas que a
defesa apresentou, assim como também o município. Todas as provas a análise conclusiva foi de que
não demonstrou o que foi alegado. Com relação a esse item, temos uma planta georeferenciada, ﬂs 1624,
que demonstra todos os serviços que foram executados, tanto em quantidade, como em localização. Esse levantamento apresentado nos autos poderia ter
sido verificado por qualquer equipe de topográfica, mas a equipe técnica não fez nenhuma conferência, considerou apenas o levantamento prévio que a
equipe técnica havia feito. E assim refutou todos os
documentos que foram apresentados. O primeiro fato
ocorrido para esse item diz respeito à Rua Barão dos
Aymorés. O que a defesa demonstrou é que para essa
rua... O que aconteceu? Um erro de desenho na planta que acompanha a medição. Vejam bem! A empresa teve o cuidado de, a cada medição de serviços,
apresentar uma planta identificando onde o serviço
estava sendo executado. Nessa planta, para essa rua,
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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especificamente, ocorreu um erro na hora de marcar
onde o serviço foi executado-planta de folhas 322, o
documento está nos autos. Ou seja, naquela rua, especificamente, a fiscalização do município determinou
que, ao invés de fazer um trecho contínuo, em determinado trecho da rua, determinou-se que fizesse
um pouco mais à frente a continuidade do serviço.
Porque o município entendeu que, mais adiante, havia um hospital e um núcleo de atendimento e naquele trecho o pavimento estava mais deteriorado,
então, que fosse feito naquele trecho. A planta que
acompanhou a medição ficou como se fosse um trecho
contínuo. Um erro na identificação da planta. Mas
lá, na execução, está o serviço correto, a quantidade
executada, pavimentação. E isso foi apresentado com
a defesa, mas não foi considerado. O fato é que o serviço foi executado.
Da mesma forma, temos para outra rua, que foi identificada pela fiscalização, Rua Barão do Rio Branco. Esta
rua, no início do serviço, não foi possível entrar com
os equipamentos. Era uma rua estreita e curta. A pavimentação era feita com maquinário. O que se identificou? Não seria possível executar o serviço naquela rua, naquele momento. O serviço ali teria que ser
feito manual. Mas já estava no final do dia. Para não
perder a massa asfáltica, que estava pronta para ser
aplicada, determinou-se que se aplicasse em outra
rua. Ou seja, complementou-se a pavimentação em
outra rua. E, novamente houve um erro na identificação da planta que acompanhou a medição.
Na planta constou aquela rua que estava planejada a
sua execução. Mas na planta que se juntou aos autos está provado que essa quantidade dessa rua foi

executada na Rua Reginaldo Daher Santos. Como se
comprova isso? No boletim de medição da Rua Reginaldo Daher Santos consta uma medição de 3.700 de
execução de pavimentação. No levantamento da planta georeferenciada consta a execução de 4.202 metros quadrados. O que é essa diferença? É justamente
a quantidade que teria sido executada na outra rua,
mas não foi possível executar. Essas quantidades estão
nos boletins de medição e na planta georeferenciada. Ou seja, o serviço foi executado! A equipe técnica não fez uma nova verificação em cima dessas informações que a empresa apresentou. Entendeu por
manter a irregularidade também nesse item. Entendemos que com essa demonstração, com esses documentos que acompanharam a defesa, demonstrando e comprovando que o serviço foi executado, não
há como permanecer a irregularidade apontada. Por
isso pedimos que seja dessa forma entendido.
Em fase de elaboração da Manifestação Técnica
1675/2017-2, após a defesa oral apresentada, os técnicos assim se pronunciaram:
Ocorre que em consulta a plataforma de mapas da Google (www.google.com.br/maps) pode-se observar que
não apenas os trechos supostamente executados no
bojo do contrato ﬁscalizado, mas toda a extensão da
Rua Barão de Aymorés encontra-se pavimentada com
CBUQ.
Isso comprova que houve intervenções (obras ou serviços de conservação) posteriores à execução do contrato. Tal situação impede a confirmação, através da realização de uma nova diligência, de que a execução dos serviços objeto de ressarcimento na Rua Barão de Aymorés
se deu no bojo da execução do contrato 271/2011. Neswww.tce.es.gov.br

se sentido, entende-se incabível a realização da nova
diligência pleiteada pelo defendente.
Em conclusão, ao oposto do que afirma o defendente,
várias evidências corroboram a inexecução dos serviços,
quais sejam:
- não foi localizado ou apresentado registro, ao tempo da
sua realização, dos serviços pagos no trecho da Rua Aymorés localizados entre as ruas Ermelino Carneiro Sobrinho e José Daher;
- o suposto local em que teria sido o realizado o serviço
não estava indicado na medição (ou respectiva memória) e nem foi indicado à equipe de auditoria pela fiscalização do município durante a inspeção in loco;
- a indicação em uma planta topográﬁca não tem o condão de comprovar a realização de determinado serviço;
não é possível comprovar que o revestimento hoje existente tenha sido de fato realizado no bojo do contrato
auditado (o que se comprova é que houve intervenção
posterior ao contrato auditado);
- não foram apresentados os controles tecnológicos que
deveriam ter sido realizados durante a execução.
Quanto a rua Barão de Rio Branco, o defendente alega
que também teria ocorrido um erro na identificação da
planta que acompanhou a medição. O serviço teria permanecido indicado no local que estava planejado, mas
durante a execução, por dificuldades operacionais, para
não perder o material, ele foi aplicado em outra rua (na
rua Reginaldo Daher Santos).
As explicações apresentadas pelo defendente denotam
uma enorme falta de planejamento operacional tanto de contratada quanto da fiscalização, em especial da
primeira. Isso porque afirma o representante da empreSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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sa que constataram, somente ao chegar ao local com a
massa alfáltica pronta para aplicação, que a largura e o
comprimento da rua não permitiriam a execução do serviço com os equipamentos. Ato contínuo, para não perder o material, a fiscalização teria determinado a aplicação desse material em outra rua.

defesa dizem respeito, em suma, à mudança do objeto
contratual no momento de sua execução, todavia, as referidas falhas teriam sido detectadas no trabalho de auditoria efetuada in loco pelos técnicos quando do término da execução contratual, especificamente realizada
em outubro de 2013.

Mais uma vez alega que a planta georeferenciada comprovaria que os serviços foram de fatos executados, não
na rua Barão de Rio Branco, mas na rua Reginaldo Daher
Santos. Explica que a medição da rua Reginaldo Daher
Santos contempla uma área de 3.700 metros quadrados
(a quantidade exata indicada na medição é de 3.753,96)
mas que a referida planta georeferenciada conclui que a
área de execução nesta rua seria, na verdade, de 4.202
metros quadrados e que essa diferença seria exatamente a área não considerada pela equipe de auditoria.

Contudo, diante das fotos constantes neste aplicativo,
constato que a rua Barão dos Aymorés teria recebido pavimentação em novembro de 2013, no mês seguinte ao
da auditoria realizada, o que sobrevêm as seguintes indagações:

Em relação às irregularidades que ensejam dano ao erário, verifico que foram enfrentadas pelo corpo técnico
de engenharia, uma vez que são atinentes ao contrato
271/2011, de obras e serviços de pavimentação de ruas,
sobre o qual foi indicado, além da fiscalização deficiente, apontado no item antecedente, serviços não executados, pagamento em quantitativos superiores aos executados e serviços em desacordo com o contratado.
Especificamente em relação aos serviços de pavimentação da rua Barão dos Aymorés, em defesa oral o representante da empresa contratada aduz que os serviços foram executados em 2013, e para comprovar sua
argumentação se socorre do aplicativo do google maps,
em que foi possível verificar a situação da pavimentação
da rua ora analisada no tempo pretérito, neste caso, em
2012 e, posteriormente, em 2013.
Importante reprisar que as alegações encartadas pela

Seria esta pavimentação executada em decorrência do
contrato ora analisado - 271/2011, cujo pagamento já teria sido realizado à empresa Solidus?
Se afirmativo, questiona-se a presença dos controles tecnológicos no CBUQ aplicado, uma vez que a simples fotografia da pavimentação não confirma se os materiais empregados na pavimentação são de qualidade adequada a
atender ao previsto no referido contrato.
Por fim, especificamente sobre esta pavimentação, verificaram os técnicos no google maps que a rua Barão dos
Aymorés teria sido toda pavimentada em 2017, não somente o trecho alegado pela defesa, o que demonstra
intervenções posteriores ao contrato em análise, reforçando a tese de inviabilidade da diligência in loco, conforme solicitada pela defesa.
Assim, na linha de raciocínio implementada pela área
técnica de engenharia, em razão do tempo decorrido,
uma eventual diligência in loco restaria prejudicada no
caso concreto, tendo em vista que estamos tratando de
obras e serviços de pavimentação realizados em 2011 a
2013 (Contrato nº 271/2011), cuja execução se mostra
www.tce.es.gov.br

inviável de ser reavaliada em 2017, decorridos aproximadamente cinco anos.
Há ainda de se destacar que intervenções em serviços de
engenharia, realizadas fora do prazo de execução contratual, de pronto, não podem ser recebidas por parte dos
órgãos de controle externo, especialmente porque não
foram disponibilizadas à época, quando requeridas durante os trabalhos em campo realizados pelos auditores.
Nesse sentido, o TCU tem se manifestado sobre a matéria de provas extemporâneas:
GRUPO II – CLASSE V – Plenário.
TC-002.082/2006-4.
Natureza: Relatório de Levantamento de Auditoria.
Entidade: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes – Dnit e Superintendência Regional do Dnit
no Estado de Mato Grosso.
Responsáveis: Antônio Carlos de Melo Victório (CPF
127.025.361-15); Ary Torquato Ribeiro (CPF 065.573.25191); Laércio Coelho Pina (CPF 545.363.911-34); e Rui Barbosa Egual (CPF 361.213.046-34).
Advogados constituídos nos autos: Marcelo Tostes de
Castro Maia, OAB/MG 63.440; Paulo Roberto Coimbra
Silva, OAB/MG 70.429; e Fernanda Mendonça dos Santos Figueiredo, OAB/MG nº 84.375.
SUMÁRIO: LEVANTAMENTO DE AUDITORIA. OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS NA BR-364/MT. TRECHO RODOVIÁRIO INCLUÍDO NO ANEXO 1 DO PETSE. RETOMADA DO EXAME DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA TRATADAS
NO ACÓRDÃO Nº 1.542/2007-PLENÁRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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DETERMINAÇÕES.
A apresentação extemporânea do livro “diário de obras”,
quando solicitado previamente pela área técnica desta
Corte, não tem o condão de constituir prova contrária à
irregularidade atinente à fiscalização deficiente de obra
pública, sujeitando-se o gestor público às cominações legais cabíveis.
Nesta seara, destaco que no âmbito dos processos administrativos, por força do princípio da indisponibilidade
do interesse público, a Administração deve agir com prudência e cautela, providenciando que os deveres e responsabilidades dos contratantes e, principalmente, o objeto pretendido, sejam mantidos na execução contratual, pari passo, nos moldes estatuídos nos incisos do artigo 55 c/c o art. 66 da Lei 8.666/93.
Deste modo, razão subsiste a área técnica em não acolher as justificativas e documentação apresentadas pela
defesa, porque se baseiam em provas extraídas em período posterior ao da auditoria, quando a execução contratual estava exaurida, uma vez que não comprovam
que foram realizados no bojo do contrato analisado –
contrato 271/2011, nem mesmo se prestam a demonstrar o atendimento da qualidade dos materiais empregados na pavimentação em questão, da forma exigida contratualmente.
Quanto à responsabilização dos agentes envolvidos,
aproveito da fundamentação constante no item antecedente para afastar a responsabilidade e, por consequência, a aplicação de sanção ao prefeito, Sr. Amadeu Boroto.
Nesse sentido, firmo minha posição de manter o indicativo de irregularidade apontado com o ressarcimento

de R$66.418,27, correspondente a 27.883,40 VRTE, de
responsabilidade do secretário da pasta, Sr. Jadir Carminati Bachetti e da gestora do contrato, Srª Andreia
Norbim de Souza Oliveira, bem como da empresa contratada Solidus Serviços e Construções Ltda.
II.2.1.13 - Pavimentação - Serviços pagos em quantitativos superiores aos executados (item 2.1.10 da ITI
913/2013, 2.1.7 da Manifestação Técnica 794/2017 e
4.1.10 da ITC 2553/2017)
Base Legal: artigos 66, 67 e 70 da Lei 8.666/93 e arts. 62
e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito
Jadir Carminati Bachetti – secretário municipal de obras
e infraestrutura e transportes
Andreia Norbim de Souza Oliveira - coordenadora de
projetos de engenharia e arquitetura – gestora do contrato
Solidus Serviços e Construções Ltda – empresa contratada
A área técnica da engenharia procedeu com a análise e
a conclusão deste tópico para todos os responsáveis, a
exceção dos que foram afastados em razão da ilegitimidade passiva, neste caso, o prefeito à época, Sr. Amadeu
Boroto:
Observa-se que o responsável informa haver uma diferença entre os valores medidos da Av. Dr. Raimundo
Guilherme e àqueles informados pela Equipe de Auditoria. No entanto, o responsável apresentou uma planilha
com quantitativos (ﬂ. 1623) sem demonstração nas documentações efetivas da medição de que o quantitativo informado nessa planilha corresponde aos realmente medidos. Dessa forma, a alegação apresentada carece
www.tce.es.gov.br

de comprovação.
Além disso, apenas pelo levantamento realizado pela “planta georreferenciada” não é possível atestar os
quantitativos pagos. Observa-se que esta pode ser produzida para fornecer as áreas informadas além de não
detalhar as características, nem as áreas por ruas. Na
planta citada (ﬂ. 1624) constam apenas informações de
coordenadas e a suposta área total pavimentada. Não há
a apresentação de um memorial de cálculo, demonstração da conferência em campo pela Prefeitura das áreas das ruas, assim como não restou demonstrada a adequada fiscalização dos serviços e aferição da qualidade
dos mesmos.
Também não foi apresentado um confronto de informações, ponto por ponto, dos levantamentos realizados pela Equipe de Auditoria às ﬂs. 76 a 78.
Da mesma forma, não foi comprovado pelo responsável
que a área de pintura de ligação medida corresponde à
área pavimentada, conforme contestado pela Equipe de
Auditoria:
Portanto não é cabível a pintura de ligação em área
maior que a área pavimentada, ou em área que não foi
pavimentada.
Assim, permanece a irregularidade e o valor de ressarcimento apontado.
Em fase de defesa oral realizada pelo senhor Marne Seara Borges Júnior, advogado da sociedade empresária
Solidus Serviço e Construções Ltda, foram apresentados os seguintes esclarecimentos e justificativas:
A segunda irregularidade apontada:
“Serviços pagos em quantitativos superiores aos executados”. Pavimentação. A análise conclusiva também
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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não se sustenta. Porque, nesse caso específico, trata-se
de quantitativos mesmo. Novamente voltamos à planta georeferenciada. Como a planta é georeferenciada,
é possível atestar os quantitativos. A planta foi
apresentada aos autos com todos os levantamentos. A equipe técnica não considerou. E o que houve
de diferença? A equipe técnica entendeu que houve o recebimento –aqui é um erro até de matemática, simples
-, consta uma área recebida de 39.084,56 metros quadrados de pavimentação. A equipe levantou, in loco, à
época, como se tivesse sido executado 34.973,43 metros quadrados. Na verdade, o que a empresa mediu e
recebeu foram 37. Quer dizer, nem 34, nem 39.
Mas o que importa é o que vem a seguir, ou seja, o
que a empresa recebeu, de 37.613 metros quadrados de pavimentação, está comprovado pela planta georeferenciada. Se pegar a planta georeferenciada
e conferir, terá essa quantidade aqui executada. E mais
importante ainda: em uma rua em que houve uma
diferença considerável, a equipe técnica apurou que a
empresa teria medido e recebido 13 mil metros quadrados. Também apurou que naquela rua teria sido executada apenas 12 mil metros quadrados. Mas os boletins de medição, ﬂs 227, 231,297, demonstram que a
empresa executou, mediu e recebeu 11.609. Uma rua
aqui já tem uma diferença de 1.500 metros quadrados de pavimentação. Por uma simples... Talvez uma
conferência equivocada da equipe técnica, que disse
que a empresa mediu e recebeu 13; a equipe apurou
12; a empresa mediu e recebeu 11.
600. Ou seja, isso também demonstra mais um equívoco no relatório. Quer dizer, a empresa não recebeu

mais do que executou. E isso também pode ser comprovado com uma diligência porque a planta georeferenciada está nos autos. E a planta georeferenciada não dá margem a erro. Basta conferir! Ou seja,
com essas comprovações está claro que não houve o
dano ao erário, como entendeu a equipe
técnica. Por esse motivo não há como permanecer a
irregularidade apontada. Vale reiterar que o próprio
detalhamento das medições comprova a total ausência de qualquer intenção de causar dano ao erário.
Quer dizer, esses levantamentos a própria equipe técnica conseguiu chegar a esse detalhamento por causa
das plantas que acompanharam a medição. E o que
houve, como disse no início, em relação àquelas ruas foi apenas uma falha na identificação da planta. E a
equipe técnica não quis, sequer, fazer uma conferência
e entendeu por manter a irregularidade”.
Mais uma vez é importante reprisar que as alegações
encartadas pela defesa dizem respeito, em suma, à mudança do objeto contratual no momento de sua execução, todavia, as referidas falhas teriam sido detectadas
no trabalho de auditoria efetuada in loco pelos técnicos
quando do término da execução contratual, especificamente realizada em outubro de 2013.
De pronto, as justificativas e documentação apresentadas pela defesa são frágeis, porque se baseiam em provas extraídas em período posterior ao da auditoria, sobretudo, porque não se prestam a comprovar que as intervenções foram realizadas em decorrência do contrato analisado – contrato 271/2011 e que os materiais empregados atendem a qualidade pretendida na contração
em questão.
Além disto, o defendente não inova nas argumentawww.tce.es.gov.br

ções e nas provas produzidas por ocasião da citação (ﬂ.
1605/1606), que já foram objeto de análise pelo corpo
técnico deste Tribunal.
Quanto à responsabilização dos agentes envolvidos,
aproveito da fundamentação constante no item antecedente para afastar a responsabilidade e, por consequência, a aplicação de sanção ao prefeito, Sr. Amadeu Boroto.
Assim sendo, na linha de raciocínio implementada pela área técnica de engenharia é que me posiciono, mantendo a irregularidade disposta neste tópico e o ressarcimento imputado de R$170.466,87, equivalente a
71.564,60 VRTE, de responsabilidade do secretário da
pasta, Sr. Jadir Carminati Bachetti e da gestora do contrato, Srª Andreia Norbim de Souza Oliveira, bem como da empresa contratada Solidus Serviços e Construções Ltda.
II.2.1.14 - Pagamento de espessura do pavimento superior à executada (item 2.1.11 da ITI 913/2013, 2.1.8
da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.11 da ITC
2553/2017)
Base Legal: artigos 66, 67 e 70 da Lei 8.666/93 e arts. 62
e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito
Jadir Carminati Bachetti – secretário municipal de obras
e infraestrutura e transportes.
Andreia Norbim de Souza Oliveira - coordenadora de
projetos de engenharia e arquitetura – gestora do contrato
Solidus Serviços e Construções Ltda – empresa contratada
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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A área técnica da engenharia procedeu com a análise e a
conclusão deste tópico para todos os responsáveis, a exceção dos que foram afastados em razão da ilegitimidade passiva:

Pessoa Júnior (pág. 222), que por similaridade também
se aplica ao caso em questão:

As informações prestadas pelo responsável ﬂagrantemente atentam quanto à qualidade do serviço executado, visto que os procedimentos informados como utilizados não são os recomendados.

Os engenheiros devem redobrar a atenção em obras de
pavimentação urbana, especialmente quando o projeto
previr a aplicação de CBUQ sobre uma camada de paralelepípedos.

Observa-se que, de acordo com o responsável:
“deveria ser feita uma regularização com massa asfáltica, para preenchimento das juntas dos blocos/paralelepípedos e pequenas depressões no pavimento, devendo ser utilizado um quantitativo máximo correspondente
a 2,5cm de espessura de massa asfáltica”.
Primeiramente, em nenhum momento o responsável demonstra ser possível retirar esta informação do projeto
básico da licitação. Sendo esta uma tentativa de o responsável buscar justificar a falha detectada pela Equipe
de Auditoria.
Em acréscimo, seja o concreto asfáltico empregado como revestimento, camada de ligação, base, regularização ou reforço do pavimento, a espessura estabelecida
em projeto deve ser observada, não sendo admissível
que o consumo da massa asfáltica pelas juntas, frestas
ou outros, como alegado pelo responsável, reduzissem a
camada final de regularização projetada.
Adequado seria se as irregularidades existentes no pavimento antigo tivessem sido corrigidas antes da aplicação
do CBUQ, até para garantir a qualidade da pavimentação
asfáltica executada.
Nesse sentido, cita-se trecho do “Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana”, da autoria de Elci

4.8.3. CBUQ aplicado sobre pavimento de paralelepípedos

A primeira providência, nesses casos, é veriﬁcar se os paralelepípedos estão perfeitamente acomodados e inertes, ou seja, que não estejam se movendo com a passagem do tráfego. Se esse cuidado não for tomado, qualquer movimento de uma edra de paralelepípedo se reﬂetirá na forma de uma trinca na camada superior de
CBUQ.
(...)
A segunda providência é a veriﬁcação do nivelamento da
camada de paralelepípedos – se a superfície estiver muito irregular poderá comprometer a espessura mínima
projetada. Assim, conforme o caso, os Engenheiros deverão optar dentre as alternativas:
Corrigir localmente as irregularidades;
Nivelar a vibroacabadora pelas cotas mais altas da camada de paralelepípedos, visando garantir, no mínimo, a espessura indicada no projeto;
Executar uma camada de regularização (com Binder).
Os quantitativos dessa camada precisam ser apropriados em toneladas, pesando-se os caminhões basculantes. Deve-se também controlar a espessura média efetivamente aplicada.
Portanto, a espessura da camada de regularização devewww.tce.es.gov.br

ria ter sido obedecida ou ter sido realizado controle das
espessuras médias aplicadas, pesando-se os caminhões
basculados. Não há comprovação de execução de nenhum desses procedimentos pelo responsável, tampouco da qualidade adequada dos serviços por meio de controle tecnológico.
A própria espessura da camada asfáltica prevista de
2,5cm, por princípio, já estaria inadequada.
Mais uma vez cita-se trecho do “Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana”, da autoria de Elci Pessoa Júnior (pág. 221):
4.8.2. Espessura do revestimento
Os engenheiros devem cuidar para que a espessura da
camada seja superior a, no mínimo, 1,5 vezes o diâmetro do agregado utilizado. Tal exigência é de rigor absoluto, de modo que, se o projetista assim não previu, o engenheiro ﬁscal precisa notiﬁca-lo para que promova aos
ajustes devidos.
Isso ocorre porque o agregado graúdo precisa ser envolvido por uma espessura mínima de argamassa para que
não se desprenda da mistura com a ação do tráfego. Se
isso ocorrer, fatalmente originará, no local, uma panela.
Ora, levando-se em consideração as faixas granulométricas da mistura, estabelecidas na norma, tem-se que,
mesmo utilizando-se a faixa C (diâmetro máximo de
19,1mm), não se pode cogitar executar camadas convencionais de CBUQ com menos de 3cm.
Recomenda-se ainda que espessuras muito próximas ao
limite mínimo sejam evitadas, posto que qualquer imperfeição de nivelamento na camada anterior (Base ou
Binder) pode ocasionar trechos com espessura abaixo da
mínima de segurança, de modo que, nesses locais, haveSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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rá a formação de panelas.
Reitera-se, assim, que não foi trazido pelo responsável a
demonstração da realização do controle tecnológico do
serviço à época. Os responsáveis deveriam comprovar a
realização de ensaios, do controle tecnológico, a qualidade e o adequado acompanhamento da obra, o que não
ocorreu.
Pelo contrário, as próprias fotos fornecidas pela Prefeitura à Equipe de Auditoria mostram a inadequação da camada asfáltica, que nem mesmo reveste o próprio pavimento antigo intertravado:
Apenas algumas fotos mostrando extrações de corpos
de prova não demonstram o adequado controle tecnológico da obra.
Observa-se, ainda, que nas fotos anexadas (ﬂs.
1626/1632) não é possível observar a integralidade dos
corpos de prova extraídos. Verifica-se haver irregularidade na superfície inferior desses corpos de prova. Nota-se, ainda, que as fotos comprovam que a medição de
espessura sempre foi feita nas partes em que a medida
fosse a maior possível, não sendo feita leitura dos quatro
bordos e retirada a média dos valores de espessura obtidos. Além disso, corpos de prova apresentam-se rompidos (como exemplo a foto da ﬂ. 1632), não sendo adequados para retirada de medida.
Dessa forma, permanece a irregularidade e o valor de
ressarcimento apontado.
Em fase de defesa oral realizada pelo senhor Marne Seara Borges Júnior, advogado da sociedade empresária
Solidus Serviço e Construções Ltda, foram apresentados os seguintes esclarecimentos e justificativas:
A terceira irregularidade apontada, “pagamento de es-

pessura do pavimento superior à executada”. Seria pavimentação asfáltica, sua espessura. A equipe entende
que o critério seria de 5 cm. E que teria que ter, no
mínimo, 5 cm de pavimento e base de regularização. O
critério que o município adotou e determinou que a
empresa fizesse foi de 2,5cm de regularização; e 2,5
cm de pavimentação. Como lá, alguns serviços foram
executados como calçamento/paralelepípedo, já utilizados há muito tempo, alguns tinham algumas depressões maiores e pontualmente, onde a depressão
era muito grande, foi feita a retirada e a reposição do
calçamento para, então, regularizar o piso existente. E
depois vir com a base de regularização de pavimentação asfáltica. Mas isso era uma quantidade específica
prevista no contrato. Ou seja, o que o contrato determinou foi que com 2,5 cm de pavimentação também se faria a regularização da irregularidade do piso
e preenchimento de frestas dos calçamentos.
Como sabemos o calçamento tem frestas. E sobre essa
base de regularização é que teria, então, os 2,5 cm. A
equipe técnica fez oito furos para amostragem. A defesa fez treze furos nas mesmas ruas e em outra rua
diferente daqueles. E todos os furos apontaram – está
nos autos, temos fotos dos locais onde foram feitos
os furos da empresa, da defesa. E prova que a espessura aplicada lá existente lá atende à
determinação da fiscalização. A equipe técnica apurou apenas um furo abaixo de 25 mm, que seria os 2,5
cm; um abaixo de trinta e os seis furos acima. E a
empresa demonstrou que vários furos davam de 55 a
100 mm, ou seja, de 5 a 10 cm. Por quê? Justamente por causa daqueles desníveis onde haveria alguma
depressão a mais. É importante destacar que onde a
www.tce.es.gov.br

base existente era asfalto -porque também
teve execução sobre asfalto, ou seja, o pavimento já
estava regularizado -a camada é de 2,5. Não foi medido os 50 mm ou 5 cm. Sobre aquele pavimento já existente a medição é de 2,5. Então, a equipe técnica apontou que a empresa teria recebido por 50 mm e executado 2,5, ou abaixo do mínimo. Mas não é isso que
aconteceu! O critério definido pela fiscalização foi
2,5 de base de regularização e 2,5 de pavimentação
asfáltica. Com os levantamentos que estão aos autos
está claramente demonstrado que a espessura mínima foi executada pela empresa. Está no boletim de
medição e na planta georeferencia com os furos de
levantamento também georeferenciados. Entendemos
também que a irregularidade não deve permanecer.
Mais uma vez é importante reprisar que as alegações encartadas pela defesa se baseiam em fotos e plantas georeferenciadas, todavia, as referidas falhas teriam sido detectadas no trabalho de auditoria efetuada in loco pelos
técnicos quando do término da execução contratual, especificamente realizada em outubro de 2013.
Assim, as justificativas e documentação apresentadas
pela defesa são frágeis, porque se baseiam em provas
extraídas em período posterior ao da auditoria, sobretudo, porque não se prestam a comprovar que as intervenções foram realizadas no bojo do contrato analisado –
contrato 271/2011 e que os materiais empregados atendem a qualidade pretendida na contração em questão.
Deste modo, verifico que o defendente não inova nas argumentações e nas provas produzidas por ocasião da citação (ﬂ. 1605/1606), que já foram objeto de análise pelo corpo técnico deste Tribunal.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Quanto à responsabilização dos agentes envolvidos,
aproveito da fundamentação constante no item antecedente para afastar a responsabilidade e, por consequência, a aplicação de sanção ao prefeito, Sr. Amadeu Boroto.
Portanto, permanecem inalteradas as conclusões quanto ao mérito da irregularidade deste tópico, constante na MTD 794/2017-6 e, nesta linha de raciocínio é
que me posiciono, mantendo a irregularidade e o ressarcimento imputado de R$185.214,26, equivalente a
77.755,78 VRTE, de responsabilidade do secretário da
pasta, Sr. Jadir Carminati Bachetti e da gestora do contrato, Srª Andreia Norbim de Souza Oliveira, bem como da empresa contratada Solidus Serviços e Construções Ltda.
II.2.1.15 - Drenagem pluvial - serviços pagos em desacordo com os executados (item 2.1.12 da ITI 913/2013,
2.1.9 da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.12 da ITC
2553/2017)
Base Legal: artigos 66, 67 e 70 da Lei 8.666/93 e arts. 62
e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Amadeu Boroto - prefeito
Jadir Carminati Bachetti – secretário municipal de obras
e infraestrutura e transportes
Andreia Norbim de Souza Oliveira - coordenadora de
projetos de engenharia e arquitetura – gestora do contrato
Solidus Serviços e Construções Ltda – empresa contratada
A área técnica da engenharia procedeu com a análise e a
conclusão deste tópico para todos os responsáveis, a exceção dos que foram afastados em razão da ilegitimida-

de passiva:
Embora o responsável afirme que os itens 4.14, 4.15 e
4.17 foram executados, não é possível inferir o exposto
por meio de uma “planta georreferenciada”. Não foram
anexadas fotos que demonstrem a execução dos serviços à época, nos locais indicados conforme contrato,
confrontando com a informação e fotos apresentada pela equipe de auditoria (ﬂs. 83 e 85).
As fotos anexadas pelo responsável mostram tampas inclusive com acabamentos diferentes (ﬂs. 1633/1635),
não sendo possível afirmar que todas sejam novas e provenientes deste contrato ou se parte teria sido reaproveitada.
Quanto ao item 4.21, ao contrário do que afirma o responsável de que “este item não foi medido em nenhum
laudo de medição”, verifica-se que até a 4ª medição este
item havia sido medido conforme a quantidade apresentada pela Equipe de Auditoria. No entanto, na 5ª medição, o item foi estornado. Nota-se, ainda, que nenhuma
justificativa foi apresentada para se pagar um item que
não havia sido executado até a 4ª medição e, após, estorná-lo. Esta prática irregular (conhecida como “química”) poderia estar sendo utilizada para pagar outros serviços não contratados, que podem ou não terem sido incluídos ao contrato após a celebração de termo aditivo.
Assim, não prospera a informação prestada pelo responsável. Pelo contrário, constata-se inclusive ter havido
prática irregular no decorrer do contrato.
Por outro lado, em que pese a irregularidade observada
e o quantitativo correto apontado pela equipe de auditoria (nada foi executado, ﬂ. 83), há que se considerar que
o valor pago foi estornado na 5ª medição (ﬂs. 313/315)
www.tce.es.gov.br

e, portanto, não persiste a diferença de valores apontada
equivalente a R$31.063,40.
Dessa forma, permanece a irregularidade, adequando-se o valor de ressarcimento para R$2.137,92.
Em fase de defesa oral realizada pelo senhor Marne Seara Borges Júnior, advogado da sociedade empresária
Solidus Serviço e Construções Ltda, foram apresentados os seguintes esclarecimentos e justificativas:
O último item é referente à “drenagem -serviços pagos em desacordo com o executado”. Dentro deste
item, são dois. Um, execução de uma tubu
lação; e o outro seria dos tampões. Com relação à
tubulação o que houve foi o seguinte: na planilha do
edital previa tubulação de 375mm e de 600 mm. A
empresa só executou a de 600. Em dois boletins de
medição, equivocamente como o item era próximo à
planilha foi identificado como 375. Mas no memorial
está lá os 600 mm executados. Na sequência da execução do contrato verificou-se essa falha. O prejuízo
ficou para a empresa porque executou de 600 e recebeu de 375, porque na medição constou 375. E na
sequência, então, mostrou-se isso ao município e fez
a correção. Entendeu-se aqui que não poderia ter sido feito isso. Haveria uma irregularidade tratada no
relatório, até uma forma pesada, entendo assim, como química para maquiar o serviço ou pagamento,
prática irregular. Desconhecemos isso. O que houve
foi simplesmente um erro na identificação da medição. A empresa executou 600, constou-se 375. Apurado esse equívoco, o município foi lá e fez a correção e pagou
Com relação ao serviço de drenagem, é apenas um
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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tampão. De 17 executados, a equipe técnica foi lá
e identificou 16. Mas apresentamos aqui uma planta
onde está o serviço de drenagem executada com todas as 17 mapeadas.
Bastaria ir lá conferir, que estão no lugar. Inclusive,
a alegação aqui de que não tem como saber, de que
aqueles foram executados àquela época por há uma
diferença de cor no tampão, sinceramente, excelências, não há como apontar uma irregularidade dessa natureza. O material fica exposto ao tempo. Basta perguntar aos moradores se a obra foi executada toda de uma vez só.
Este último item refere-se a “serviços de drenagem pluvial - pagos em desacordo com o executado”. Dentro
deste item foram apontados dois componentes pagos
em desalinho com o contratado (tubulação e tampões).
No que diz respeito à execução de tubulação, em que pese a planilha do edital ter previsto a necessidade de tubulação de 375mm e de 600mm, a empresa executou
indistintamente somente a tubulação de 600mm, recebendo por tal, ou seja, o município desembolsou o pagamento de tubulações de 600mm, enquanto em certos
pontos deveria ser atendido pela tubulação de 375mm
(menos custosa), conforme projeto que previamente assim definiu, onerando os serviços e materiais contratados desnecessariamente.
Todavia, o município fez a correção e estornou na 5ª
medição (ﬂs. 313/315) o valor pago a mais à empresa
contratada e, portanto, não persistiu a diferença de valores apontada, equivalente a R$31.063,40, adequando-se
o valor de ressarcimento para R$2.137,92.
Em relação aos tampões foi verificado a contratação e

pagamento de 17 tampões, enquanto in loco foram encontrados apenas 16 tampões pela equipe de auditoria.
Em fase de defesa a empresa trouxe fotos e planta georeferenciada onde consta os 17 tampões contratados,
e nestas circunstâncias as provas foram rechaçadas pela equipe técnica, porque foram encontrados tampões,
inclusive, com acabamentos diferentes (ﬂs. 1633/1635),
não sendo possível afirmar que todos eram provenientes
deste contrato ou não, bem como se eram tampões novos ou reaproveitados.
Nessa linha de raciocínio importa a diferença da cor e
do acabamento dos tampões apresentados, porque denotam, no mínimo, que não foram entregues ao município no mesmo período e, portanto, não decorrentes do
mesmo contrato.
Por fim, é importante reprisar que as alegações encartadas pela defesa se baseiam em fotos e plantas georeferenciadas, todavia, as referidas falhas teriam sido detectadas no trabalho de auditoria efetuada in loco pelos técnicos quando do término da execução contratual, especificamente realizada em outubro de 2013.
Assim, as justificativas e documentação apresentadas
pela defesa são frágeis, porque se baseiam em provas
extraídas em período posterior ao da auditoria, sobretudo, porque não se prestam a comprovar que as intervenções foram realizadas no bojo do contrato analisado –
contrato 271/2011 e que os materiais empregados atendem a qualidade pretendida na contração em questão.
Deste modo, verifico que o defendente na sustentação
oral não inova nas argumentações e nas provas produzidas por ocasião da citação (ﬂ. 1605/1606), que já foram objeto de análise pelo corpo técnico deste Tribunal.
www.tce.es.gov.br

Quanto à responsabilização dos agentes envolvidos,
aproveito da fundamentação constante no item antecedente para afastar a responsabilidade e, por consequência, a aplicação de sanção ao prefeito, Sr. Amadeu Boroto.
Portanto, permanecem inalteradas as conclusões quanto ao mérito da irregularidade deste tópico, constante
na MTD 794/2017-6 e, nesta linha de raciocínio é que
me posiciono, mantendo a irregularidade e o ressarcimento imputado de R$2.137,92, equivalente a 896,68
VRTE, de responsabilidade do secretário da pasta, Sr.
Jadir Carminati Bachetti e da gestora do contrato, Srª
Andreia Norbim de Souza Oliveira, bem como da empresa contratada Solidus Serviços e Construções Ltda.
III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), VOTO, em consonância do entendimento técnico e Ministerial, no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
5473/2013, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1 CONVERTER, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial, em face da existência
de dano ao erário, presentificado nos itens 2.1.6, 2.1.7,
2.1.8 e 2.1.9 da Manifestação Técnica – 794/2017,
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na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, apresentados nos seguintes itens do voto:
II.2.1.12 - Pavimentação - Pagamento/recebimento indevido por serviços não executados (item 2.1.9 da ITI
913/2013, 2.1.6 da Manifestação Técnica 794/2017 e
4.1.9 da ITC 2553/2017);
II.2.1.13 - Pavimentação - Serviços pagos em quantitativos superiores aos executados (item 2.1.10 da ITI
913/2013, 2.1.7 da Manifestação Técnica 794/2017 e
4.1.10 da ITC 2553/2017);
II.2.1.14 - Pagamento de espessura do pavimento superior à executada (item 2.1.11 da ITI 913/2013, 2.1.8
da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.11 da ITC
2553/2017);
II.2.1.15 - Drenagem pluvial - serviços pagos em desacordo com os executados (item 2.1.12 da ITI 913/2013,
2.1.9 da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.12 da ITC
2553/2017)
1.2 NÃO ACOLHER preliminarmente a ilegitimidade passiva arguida do Sr. Amadeu Boroto, ex-prefeito de São
Mateus, com a manutenção de sua responsabilidade relativamente às irregularidades dispostas nestes autos,
conforme fundamentação constante no item II.1.1 do
voto;
1.3 ACOLHER a ilegitimidade passiva arguida do Sr. Bruno Carvalho Dadalto, engenheiro da empresa contratada Solidus Serviços e Construção Ltda, com a exclusão de
sua responsabilidade relativamente às irregularidades
dispostas nestes autos, conforme fundamentação constante no item II.1.2 do voto;
1.4 Quanto ao mérito, na forma da fundamentação constante do item II.2 do voto:

1.4.1 AFASTAR a responsabilidade do prefeito, Sr. Amadeu Boroto, quanto às irregularidades dispostas nos
itens II.2.1.1, II.2.1.3, II.2.1.4, II.2.1.5, II.2.1.6, II.2.1.7,
II.2.1.8, II.2.1.9, II.2.1.10, II.2.1.11, II.2.1.12, II.2.1.13,
II.2.1.14 e II.2.1.15, tendo em vista a constatação de excludente de culpabilidade decorrente de atos de terceiros, conforme fundamentado nos itens II.2.1.1 e II.2.1.11
do voto e reproduzido nos seguintes;
1.4.2 REJEITAR as razões de justificativas e JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do Sr. Conrado Barbosa Zorzanelli, presidente da Comissão Permanente de Licitação, nos exercícios de 2011 e 2012, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da Lei Complementar
621/2012, em razão do cometimento de infrações dispostas nos itens II.2.1.1, II.2.1.3, II.2.1.4, II.2.1.5, II.2.1.6,
II.2.1.7, II.2.1.8, II.2.1.9 e II.2.1.10 do voto, aplicando-lhe
multa individual de R$3.000,00, conforme artigo 135, II,
da Lei Complementar 621/2012:
II.2.1.1 Exigência de Comprovante de quitação no CREA e
invalidação do registro que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa (itens 2.1.3 e 2.2.4
da ITI 913/2013, itens 2.1.1 e 2.2.1 da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.3 da ITC 2553/2017);
II.2.1.3 Exigência limitando a localização da usina de asfalto a no máximo 100 KM (item 2.1.5 da ITI 913/2013,
2.1.3 da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.5 da ITC
2553/2017);
II.2.1.4 Exigência de atestado de visita técnica fornecido
pela Prefeitura (itens 2.1.6 e 2.2.6 da ITI 913/2013, 2.1.4
e 2.2.3 da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.6 da ITC
2553/2017);
II.2.1.5 Exigência do licitante possuir em seu quadro perwww.tce.es.gov.br

manente engenheiro eletricista e agrônomo (item 2.2.5
da ITI 913/2015, 2.2.2 da Manifestação Técnica 794/2017
e 4.1.14 da ITC 2553/2017)
II.2.1.6 Exigência de entrega de comprovante de garantia
de proposta antecipadamente sem o respaldo do art. 3º,
§ 3º da Lei 8666/93 (Itens 2.1.1 e 2.2.2 da ITI 913/2013 e
4.1.1. da ITC 2553/2017)
II.2.1.7 Exigência simultânea de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo e garantia de proposta (Itens
2.1.2 e 2.2.3 da ITI 913/2013 e 4.1.2 da ITC 2553/2017)
II.2.1.8 O edital não especifica os critérios para reajustamento. (Itens 2.1.7 e 2.2.7 da ITI 913/2013 e 4.1.7 da ITC
2553/2017).
II.2.1.9 Prazo entre a última publicação do edital (inclusive de modificação) e o recebimento das propostas inferior ao mínimo estabelecido em lei (Item 2.2.1 da ITI
913/2013 e 4.1.13 da ITC 2553/2017)
II.2.1.10 Exigência de apresentação de balanço patrimonial do exercício de 2011. (Item 2.2.8 da ITI 913/2013 e
4.1.15 da ITC 2553/2017)
1.4.3 REJEITAR as razões de justificativas e JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do Sr. Amauri Pinto Marinho,
procurador municipal, nos exercícios de 2011 e 2012,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da
Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento
de infrações dispostas nos itens II.2.1.1, II.2.1.3, II.2.1.4,
II.2.1.5, II.2.1.6, II.2.1.7, II.2.1.8, II.2.1.9 e II.2.1.10 do voto, conforme transcritas no item antecedente, aplicando-lhe a multa individual de R$3.000,00, com base no
art. 135, II da LC 621/2012;
1.4.4 REJEITAR as razões de justificativas e JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do Sr. Jadir Carminati Bachetti,
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secretário municipal de obra, infraestrutura e transportes, nos exercícios de 2011 a 2013, com amparo no art.
84, III, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em
razão do cometimento de infrações dispostas nos itens
II.2.1.11, II.2.1.12, II.2.1.13, II.2.1.14 e II.2.1.15 do voto,
condenando-o a ressarcir o valor de R$424.237,32, equivalente a 178.100,46 VRTE, de forma solidária à empresa
contratada Solidus Serviços e Construções Ltda e a senhora Andreia Norbim de Souza (gestora do contrato),
além da aplicação de multa individual de R$5.000,00,
com base no art. 134 LC 621/2012:
II.2.1.11 Fiscalização deficiente (item 2.1.8 da ITI
913/2013, 2.1.5 da Manifestação Técnica 794/2017 e
4.1.8 da ITC 2553/2017) - ressarcimento afastado;
II.2.1.12 - Pavimentação - Pagamento/recebimento indevido por serviços não executados (item 2.1.9 da ITI
913/2013, 2.1.6 da Manifestação Técnica 794/2017
e 4.1.9 da ITC 2553/2017) – ressarcimento mantido:
R$66.418,27 (27.883,40 VRTE);
II.2.1.13 - Pavimentação - Serviços pagos em quantitativos superiores aos executados (item 2.1.10 da ITI
913/2013, 2.1.7 da Manifestação Técnica 794/2017 e
4.1.10 da ITC 2553/2017) – ressarcimento mantido:
R$170.466,87 (71.564,60 VRTE);
II.2.1.14 - Pagamento de espessura do pavimento superior à executada (item 2.1.11 da ITI 913/2013, 2.1.8
da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.11 da ITC
2553/2017) – ressarcimento mantido: R$185.214,26
(77.755,78 VRTE);
II.2.1.15 - Drenagem pluvial - serviços pagos em desacordo com os executados (item 2.1.12 da ITI 913/2013,
2.1.9 da Manifestação Técnica 794/2017 e 4.1.12 da

ITC 2553/2017) – ressarcimento mantido: R$2.137,92
(896,68 VRTE);
1.4.5 REJEITAR as razões de justificativas e JULGAR IRREGULARES AS CONTAS da Srª Andreia Norbim de Souza, gestora do contrato e coordenadora de projetos de
engenharia e arquitetura, com amparo no art. 84, III, “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em razão do
cometimento de infrações dispostas nos itens II.2.1.11,
II.2.1.12, II.2.1.13, II.2.1.14 e II.2.1.15 do voto, conforme
transcritas no item antecedente, condenando-a a ressarcir o valor de R$424.237,32, equivalente a 178.100,46
VRTE, de forma solidária à empresa Solidus Serviços e
Construções Ltda e ao senhor Jadir Carminati Bachetti,
além da aplicação de multa individual de R$5.000,00,
com base no art. 134 LC 621/2012;

II.2.1.2 Exigência de apresentação de atestado referente a serviços de baixa relevância (item 2.1.4 da ITI
913/2013, 2.1.2 da Manifestação Técnica 794/2017 e
4.1.4 da ITC 2553/2017);
1.5 ENCAMINHAR determinação ao atual gestor da Prefeitura Municipal de São Mateus:
Que promova junto ao setor competente a inclusão de
fundamentação técnica a respaldar nos próximos certames a exigência de capacidade técnico-operacional do licitante para serviços cujo valor não se mostre significativo diante do objeto a ser contratado (item II.2.1.2 do
voto);

1.4.6 REJEITAR as razões de justificativas e JULGAR IRREGULARES AS CONTAS da pessoa jurídica Solidus Serviços e Construções Ltda, com amparo art. 84, III, “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário, dispostas nos itens II.2.1.11, II.2.1.12, II.2.1.13,
II.2.1.14 e II.2.1.15 do voto, conforme transcritas acima, condenando-a a ressarcir o valor de R$424.237,32,
equivalente a 178.100,46 VRTE, de forma solidária aos
senhores Jadir Carminati Bachetti e Andreia Norbim
de Souza, além da aplicação de multa individual de
R$5.000,00, com base no art. 134 LC 621/2012;

Para que encaminhe comprovação a este Tribunal, no
prazo de 30 (trinta) dias, de que instituiu comissão responsável pela realização de inspeção anual nos serviços
realizados através do Contrato nº 271/2011. Tais inspeções deverão ser realizadas durante os cinco anos de garantia contados a partir do seu recebimento definitivo,
determinando à empresa contratada que corrija, sem
ônus para o município, todas as patologias nelas verificadas. A fim de subsidiar as inspeções, recomenda-se a
utilização da Orientação Técnica OT – IBR 003/2011 – Garantia Quinquenal de Obras Públicas, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – Ibraop, disponível
em Erro! A referência de hiperlink não é válida. 5.2 da
MTD 1675/2017-2);

1.4.7 ACOLHER as razões de justificativas e JULGAR REGULARES AS CONTAS do Sr. Marcelo de Oliveira, engenheiro civil, nos exercícios de 2011 a 2013, com amparo no art. 84, I, da Lei Complementar 621/2012, em razão do afastamento da infração disposta no item II.2.1.2
do voto:

1.7 Após as formalidades legais, ARQUIVE-SE.
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1.6 DETERMINAR o encaminhamento desta decisão para o Ministério Público Estadual, para conhecimento e
apreciação, ante a gravidade dos fatos e os valores expressivos de ressarcimento que envolvem o caso, de forma a ensejar prejuízo ao erário municipal.
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2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo que divergiu somente quanto ao acolhimento
da preliminar de ilegitimidade.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

ACÓRDÃO TC- 1390/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05032/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CONDESUL - Consórcio Público Para O Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Es - Condesul

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

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO CONDESUL – CONTAS IRREGULARES – MULTA – DETERMINAÇÃO –– ARQUIVAR

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 30/01/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Consórcio Público para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Espírito Santo – CONDESUL, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad.

Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 768/2017
e a Instrução Técnica Inicial 1281/2017, com sugestão
de citação do responsável para apresentação de razões
de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
1168/2017.
Devidamente citado, o responsável anexou aos autos suas justificativas.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Exwww.tce.es.gov.br

terno de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2554/2018, opinando pela irregularidade das contas em razão da manutenção de irregularidades.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 3422/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2554/2018, abaixo transcrita:
“[...]
2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 01973/2017-1
2.1 Inconsistência entre o saldo patrimonial apurado na
demonstração das variações aumentativas e diminutivas e aquele contabilizado na conta de superávit e/ou
déﬁcit do exercício do balanço patrimonial.
(ITI 01281/2017-7 C/C ITEM 3.1.1.1 DO RTC 768/20173).
Base legal: Art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13
c/c art. 56, inciso III, da LC 621/12.
De acordo com o item 3.1.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 768/2017-3,
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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A demonstração das variações patrimoniais evidencia as
alterações no patrimônio da entidade, resultante ou não
da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do período. O resultado do período é apurado pela
diferença entre as variações patrimoniais aumentativas
e diminutivas e consta na conta de superávit e/ou déficit
do exercício no balanço patrimonial.

constatada entre o resultado do período apurado na demonstração das variações patrimoniais aumentativas e
diminutivas (R$ 123.593,91) e o superávit e/ou déficit do
exercício contabilizado no patrimônio líquido do balanço
patrimonial (R$ 124.473,91).

niais aumentativas e diminutivas, resultantes ou não da
execução orçamentária, as receitas e despesas apresentaram, respectivamente, os valores de R$ 516.007,39 e
R$ 639.601,30, conforme demonstrado na tabela a seguir:

JUSTIFICATIVAS
11714/2017-1)

Tabela 05: Demonstração das variações patrimoniais
Em R$ 1,00

De acordo com a demonstração das variações aumentativas e diminutivas, o resultado patrimonial do período foi de R$ 123.593,91, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Diante dessa inconsistência o justificante apresentou a
seguinte argumentação:

Variações aumentativas
Variações financeiras - aplicações
Transferências de entes consorciados
Variações diminutivas
Pessoal e encargos
Uso de bens, serviços e consumo de
capital fixo
Resultado patrimonial do período

516.007,39
14.587,64
501.419,75
639.601,30
165.558,99
474.042,31
(123.593,91)

De acordo com o patrimônio líquido, o resultado da
conta de superávit e/ou déficit do exercício foi de R$
124.473,91, conforme evidenciado a seguir:
Tabela 04: Balanço patrimonial Em R$ 1,00
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo Circulante
Passivo não circulante
Patrimônio Líquido

91.059,94
123.181,26
8.267,02
0,00
205.974,18

Resumo do patrimônio líquido
Superávit e/ou déficit de exercícios an- 330.448,09
teriores
Superávit e/ou déficit do exercício
(124.473,91)
Resultado acumulado
205.974,18

Desta forma, opina-se no sentido de que o responsável seja citado (Art. 56, inciso III, da LC 621/12 c/c art.
157, inciso III, da Resolução TC 261/13) para oferecer ao
TCEES os esclarecimentos sobre a diferença (R$ 880,00)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Ainda que o defendente tenha apontado a identificação
da presente inconsistência pela contabilidade do Condesul, não foi esclarecida sua origem e composição, além
de ter permanecido pendente de regularização.
Ademais, tendo estimado o envio da documentação devidamente corrigida em no máximo 30 dias, mesmo decorridos 4 (quadro) meses desde o protocolo destas justificativas (19/02/2018), nenhum fato novo foi trazido
aos autos.
Portando, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
2.2 Inconsistência entre os valores demonstrados nas
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e
aqueles demonstrados no balancete da execução orçamentária das receitas e despesas. (ITEM 3.1.1.2 DO RTC
768/2017-3).
Base legal: Art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13 c/c
art. 56, inciso III, da LC 621/12.
De acordo com o item 3.1.1.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 768/2017-3,
De acordo com a demonstração das variações patrimowww.tce.es.gov.br

Variações aumentativas
Variações financeiras - aplicações
Transferências de entes consorciados
Variações diminutivas
Pessoal e encargos
Uso de bens, serviços e consumo de
capital fixo

516.007,39
14.587,64
501.419,75
639.601,30
165.558,99
474.042,31

De acordo com o balancete de execução orçamentária, as receitas (Transferências de entes consorciados e
aplicações financeiras) e despesas (Correntes e de capital) apresentaram, respectivamente, os valores de R$
525.099,39 e R$ 640.397,05, conforme demonstrado na
tabela a seguir:
Tabela 06: Balancete da execução orçamentária Em R$
1,00
Execução das receitas
Variações financeiras - aplicações
Transferências de entes consorciados
Variações diminutivas
Manutenção
Execução de projetos

525.099,39
14.587,64
510.511,75
640.397,05
233.968,05
406.429,00

Desta forma, opina-se no sentido de que o responsável
seja citado (Art. 56, inciso III, da LC 621/12 c/c art. 157,
inciso III, da Resolução TC 261/13) para oferecer os esclarecimentos sobre as diferenças detectadas entre o somatório das variações aumentativas e diminutivas apuradas na demonstração das variações patrimoniais e naquelas evidenciadas nas receitas e despesas do balancete de execução orçamentária.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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JUSTIFICATIVAS
11714/2017-1)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência o justificante apresentou a
mesma argumentação transcrita no item 2.1.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Da mesma forma que no item 2.1, não foi esclarecida sua
origem e composição, além de ter permanecido pendente de regularização, tampouco enviada a documentação
devidamente corrigida.
Portando, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
2.3
Ausência de recolhimento de obrigações sociais patronais. (ITEM 3.2.1.1.1 DO RTC 768/2017-3).
Base legal: Artigos 22 e 30, inciso I, alíneas “a” e “b” da
Lei Federal 8.212/91 e Art. 15 da Lei Federal 8.036/90.
De acordo com o item 3.2.1.1.1 Relatório Técnico Contábil RTC 768/2017-3,
No tocante às contribuições previdenciárias (parte patronal), verifica-se, na tabela a seguir, que os valores empenhados, liquidados e pagos ao regime geral da previdência social (R$ 26.758,58) representaram 87,63% dos
valores devidos pelo consórcio (R$ 30.535,11), sendo,
portanto, considerados passíveis de justificativa.
Tabela 07: Contribuições previdenciárias – Unidade gestora Em R$ 1,00
Regime de Empenha- Liquidado
Previdência do
(B)
(A)
Regime Ge- 26.758,58 26.758,58
ral de Previdência
Social
Totais
26.758,58 26.758,58

Pago
(C)
26.758,58

Folha
de
pagamento
(D)
30.536,11

%
Registrado
(B/D*100)
87,63

%
Pago
(C/D*100)
87,63

26.758,58

30.536,11

87,63

87,63

Fonte: Processo TC 5032/2017-1 - Prestação de Contas

Anual/2016 – A folha de pagamento foi calculada por estimativa, porque o gestor não informou o valor total devido no exercício.
[...]
O não cumprimento das obrigações abrangidas pela legislação citada implica no pagamento das parcelas devidas com multa e correção monetária, bem como na aplicação de penalidades em caso de autuações fiscais, que
poderão causar prejuízos financeiros à entidade.
Diante dos fatos acima, propõe-se a citação (art. 56, inciso II, da LC 621/13) do responsável para apresentar as
razões de justificativa e documentos que comprovem
o recolhimento e/ou parcelamento das obrigações sociais (INSS e FGTS a recolher) do consórcio em relação ao
exercício de 2016.
JUSTIFICATIVAS
01822/2018-4)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o defendente alega estar comprovado, com base na documentação apresentada nessa fase de justificativas, inexistir a inconsistência apontada no
presente item.
Antes de iniciar a sua análise, destaque-se que o Resumo Anual da Folha de Pagamentos (arquivo 05_FOLRGPS_75) encaminhado junto a PCA/2016 é omisso quanto a alíquota e valor das contribuições patronais devidas
no período, tendo sido o total de R$ 30.536,11, considerado na coluna (D) da Tabela 07, obtido por estimativa.
Dito isso, da análise da documentação constante da “Pewww.tce.es.gov.br

ca+Complementar+1530-2018-1” verifica-se que mais
uma vez não foi apresentado Resumo Anual da Folha
de Pagamentos dos Servidores Vinculados ao RGPS informando o total das contribuições patronais devidas no
exercício.
Contudo, tendo sido apresentadas cópias das GFIP’s relativas às competências de 01 a 13/2016, acompanhadas
das respectivas GPS’s, verificam-se os seguintes valores
devidos no período sob análise:
Sendo assim, segue novo confronto entre esse total e os
respectivos valores empenhados, liquidados e pagos ao
regime geral da previdência social:
Tabela 07-A: Contribuições previdenciárias – Unidade
gestora Em R$ 1,00
R e g i m e E m p e - Liquidado Pago
de Previ- nhado
(B)
(C)
dência
(A)

Folha de
pagamento
(D)
R e g i m e 26.758,58 26.758,58 26.758,58 26.758,46
Geral de
Previdência Social
Totais
26.758,58 26.758,58 26.758,58 26.758,46

% Registrado
( B /
D*100)
100,00

%
Pago
( C /
D*100)
100,00

100,00

100,00

Fonte: Processo TC 5032/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, considerando que diante dos esclarecimentos
apresentados a diferença inicialmente observada ficou
esclarecida, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.
2.4
Ausência do contrato de rateio. (ITEM 3.5.1.1.1
DO RTC 768/2017-3).
Base legal: Art. 8º da Lei 11.107/2005.
De acordo com o item 3.5.1.1.1 Relatório Técnico Contábil RTC 768/2017-3,
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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O art. 8º da Lei 11.107/05, que dispõe sobre normais gerais de contratação de consórcios púbicos, exige que os
entes consorciados repassem seus recursos financeiros
ao consórcio, para o qual foi constituído, mediante contrato de rateio.
Na Tabela 10, verificou-se que o consórcio não encaminhou ao TCEES a cópia do contrato de rateio firmado
com a Prefeitura Municipal de Piúma.
Desta forma, opina-se no sentido de que o responsável seja citado (Art. 56, inciso III, da LC 621/12 c/c art.
157, inciso III, da Resolução TC 261/13) para apresentar
as justificativas sobre o porquê do não encaminhamento do contrato de rateio firmado com o Município de Piúma nas contas anuais, na forma exigida pela IN TC 34/15.
JUSTIFICATIVAS
01822/2018-4)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme alegado pelo defendente, foi apresentada cópia do Contrato de Rateio firmado entre o Município de
Piúma e o Condesul (pgs. 78/81 da “Peca+Complementar+1530-2018-1”) com o objetivo de ratear as despesas
do Consórcio entre os Consorciados para elaboração do
PRAD, em parcela única de R$ 50.80363 (cinquenta mil
oitocentos e três reais e sessenta e três centavos).
Portanto, uma vez suprida a ausência documentação inicialmente detectada, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.
2.5
Não indicação das providências adotadas pelo consórcio com relação às ausências de transferências
ﬁnanceiras pelos entes consorciados (ITI 01281/2017-7

C/C ITEM 3.5.1.1.2 DO RTC 768/2017-3).

pondo, inclusive, a recebê-los parceladamente.

Base legal: Art. 8º, § 3º, da Lei 11.107/2005.

Dando suporte a essa argumentação, foi apresentada cópia do e-mail enviado em 16/01/2016, solicitando a regularização desses débitos, acompanhado de cópias dos
Contratos de Parcelamentos firmados, conforme Ata n.
02/2015 da Assembleia Geral Ordinária do Condesul do
dia 28/10/2015:

De acordo com o item 3.5.1.1.2 Relatório Técnico Contábil RTC 768/2017-3,
O art. 8º, § 3º, da Lei 11.107/05, que dispõe sobre normais gerais de contratação de consórcios púbicos, ensina que, a qualquer tempo, os entes consorciados e o
consórcio público, de forma isolada ou em conjunto, são
partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.
Na Tabela 10, constatou-se que os Municípios de Anchieta e Alfredo Chaves transferiram ao consórcio suas parcelas financeiras em valores inferiormente àqueles fixados no contrato de rateio. Em Iconha sequer houve a
transferência financeira nos termos do contrato de rateio.
Desta forma, opina-se no sentido de que o responsável
seja citado (Art. 56, inciso III, da LC 621/12 c/c art. 157,
inciso III, da Resolução TC 261/13) para expor as razões
sobre o porquê da não adoção de providências relacionadas ao fiel cumprimento das obrigações decorrentes
dos contratos de rateio cujas dotações estão consignadas nas leis orçamentárias anuais dos Municípios de Anchieta e Alfredo Chaves.
JUSTIFICATIVAS
01822/2018-4)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o justificante afirma que o Condesul promoveu a cobrança dos débitos existentes se diswww.tce.es.gov.br

Contudo, ainda que a análise da documentação apresentada evidencie iniciativas por parte do consórcio para que os contratos de rateio sejam cumpridos, verifica-se que tais parcelamentos, uma vez firmados em
20/01/2016, não contemplaram débitos relativos ao
exercício de 2016.
Portanto, protocoladas os presentes justificativas em
16/02/2018, depreende-se que nenhum novo esforço
foi realizado para regularização de débitos surgidos nesse ínterim.
Sendo assim, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.
2.6 Valor do contrato de rateio não corresponde àquele transferido pelo ente consorciado e recebido pelo consórcio. (ITI 01281/2017-7 C/C ITEM 3.5.1.1.3 DO
RTC 768/2017-3).
Base legal: Cláusula Segunda, inciso II, letras “b” e “d”,
do contrato de rateio e art. 8º, § 3º c/c art. 10, parágrafo
único, da Lei 11.107/05.
De acordo com o item 3.5.1.1.3 Relatório Técnico Contábil RTC 768/2017-3,
As letras “b” e “d” do inciso II contido nos contratos de
rateio expõem que compete aos entes consorciados
adotarem as providências com vistas a garantir o repasse de suas cotas mensais - no tocante às despesas admiSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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nistrativas e aos serviços prestados pelo consórcio - e realizar as transferências de recursos ao consórcio nos prazos e valores constantes nesses contratos.
Além de transferir os recursos nos prazos e valores estabelecidos nos contratos de rateio, os entes consorciados e o consórcio, isolados ou conjuntamente, poderão
exigir dos entes consorciados o cumprimento das obrigações contratuais e, ainda, os agentes públicos incumbidos da gestão dos consórcios responderão pelos atos
praticados em desconformidade com a legislação que se
aplica à matéria.
Nas cláusulas terceiras desses contratos de rateio, estabeleceu-se que os entes consorciados repassariam, em
2016, e de forma individualizada, a importância anual de
R$ 60.000,00 para fazer face às despesas de rateio. Ainda, disse que, a pedido do ente consorciado, o valor seria
alterado mediante termo aditivo, desde que, no caso de
aumento do valor a ser transferido, o mesmo devia comprovar a existência de dotação orçamentária suficiente
para suportar as despesas decorrentes do termo aditivo
a ser firmado, ou por decisão fundamentada do colegiado competente (assembleia-geral) para fins de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento, nos termos do Estatuto do consórcio.
A alteração no valor originário seria precedida de termo
aditivo ao contrato de rateio. Ainda, nos casos em que
houvesse transferência de valor acima daquele originariamente fixado no contrato de rateio, caberia ao ente
consorciado comprovar a existência de dotação suficiente para suportar orçamentariamente as despesas aditivadas e promover o termo aditivo ao contrato de rateio.
Analisando os balancetes de execução orçamentária das
receitas e despesas dos entes consorciados e balancete

da execução orçamentária da receita e despesa do consórcio, constatou-se que o somatório dos recursos transferidos e/ou pagos pelos entes consorciados ao consórcio atingiu o valor de R$ 149.983,63, ao passo que o consórcio registrou no balancete da execução orçamentária
da receita uma entrada total de R$ 510.511,75, sem que,
nas contas anuais, o responsável pelo consórcio comprovasse a redução ou aumento do valor originário do contrato de rateio por meio de termo aditivo ao contrato,
conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 11: Valores transferidos pelos entes consorciados
versus valores contabilizados no balancete da execução
da receita orçamentária Em R$ 1,00
Consorciado

Contrato de Contabilizado
rateio
no consórcio
Guarapari
60.000,00
62.600,00
Anchieta
60.000,00
288.300,00
Alfredo Cha- 60.000,00
62.236,12
ves
Iconha
60.000,00
0,00
Piúma
60.000,00 – 97.375,63
Valor estimado
Total
300.000,00
510.511,75

Tr a n s f e r i d o
pelos entes
62.600,00
18.300,00
18.280,00

Diferença

0,00
50.803,63

0,00
46.572,00

149.983,63

360.528,12

[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrição, o justificante reafirma que os registros contábeis do Condesul estão representando adequadamente os valores recebidos dos municípios consorciados no exercício sob análise.
Dando suporte, foram apresentadas as respectivas
listagens
de
arrecadação
que
ao
serem
confrontadas
com
o
Balancete
da
Execução
Orçamentária
da
Receita
(arquivo
05_BALEXO_12),
de
fato,
não
revelam
qualquer
discrepância.
Diante disso, o citado sugere decorrerem as diferenças
identificadas nesse item a erros de classificação dos lançamentos contábeis realizados pelos municípios consorciados:

0,00
270.000,00
43.956,12

Ao mesmo tempo, alega não possuir os meios de produzir provas nesse sentido, visto que não tem acesso a tais
registros contábeis:

Desta forma, opina-se no sentido de que o responsável
seja citado (Art. 56, inciso III, da LC 621/12 c/c art. 157,
inciso III, da Resolução TC 261/13) para apresentar as
justificativas sobre a não formalização dos termos aditivos aos contratos de rateio e, por conseguinte, o recebimento a maior de recursos transferidos pelos entes consorciados sem os devidos termos aditivos aos contratos
de rateio.

Sob essa ótica, consultando mais uma vez os registros
contábeis dos municípios consorciados, identificamos
pagamentos ao Condesul, realizados em 2016, relativos
aos seguintes Restos a Pagar:

JUSTIFICATIVAS
01822/2018-4)

Ocorre que para o Condesul, o recebimento desses valores constitui-se em receitas do exercício de 2016, enquanto para os consorciados não se referem ao orçamento do mesmo ano, gerando as diferenças observa-

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:
www.tce.es.gov.br

Como se vê, ficaram evidenciados pagamentos realizados pelos Municípios de Anchieta e Piúma, de valores assumidos em Contratos de Rateio firmados anteriormente, empenhados no orçamento do exercício de 2015.
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das na Tabela 11.
Quanto ao município de Alfredo Chaves, em consulta ao
sistema CidadES, Pagamentos por credor, verifica-se que
o Município de Alfredo Chaves realizou pagamentos ao
Condesul no total de R$ 62.236,12, no exercício financeiro de 2016:
Portanto, uma vez que as diferenças inicialmente detectadas correspondem ao pagamento de débitos pendentes de Contratos de Rateio firmados em exercícios anteriores, inclusive por meio de parcelamentos, não restou
comprovada a necessidade de formalização de termo
ativo para alteração do valor originário fixado na cláusula terceira.
Assim, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.
2.7 Não conformidade entre o somatório dos valores
transferidos pelos entes consorciados e daquele recebido pelo consórcio. (ITI 01281/2017-7 C/C ITEM 3.5.1.1.4
DO RTC 768/2017-3).
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
De acordo com o item 3.5.1.1.4 Relatório Técnico Contábil RTC 768/2017-3,
O art. 9º da Lei Federal nº 11.107/2005 dispõe que a execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas, ou seja, os registros dos atos
e fatos de natureza administrativo-contábeis, econômico-patrimoniais e orçamentário-financeiros devem seguir as orientações estabelecidas na Portaria STN/SOF n°
163/2001.
Por seu turno, o art. 9º da Portaria STN 72/12 dispõe
que as receitas de transferência recebidas pelos consór-

cios em virtude dos contratos de rateio deverão ser classificadas em códigos de fonte/destinação de recursos,
que reﬂitam as finalidades das transferências, porque os
consórcios deverão fornecer, periodicamente, aos consorciados as informações relacionadas às despesas orçamentárias realizadas com os recursos entregues em
virtude do contrato de rateio, de forma que possam ser
contabilizadas nas contas de cada ente da Federação em
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, com vistas a cumprir os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal (Relatório de
gestão fiscal e da execução orçamentária).

ficativas sobre a diferença (R$ 360.528,12) apurada entre o somatório das despesas de transferência efetivadas pelos entes consorciados (R$ 149.983,63) e receitas
de transferência orçamentárias recebidas pelo consórcio
(R$ 510.511,75).

De acordo com os dados de natureza orçamentário-financeiros informados na Tabela 11, constata-se, mediante consulta realizada aos balancetes da execução orçamentária das despesas, que os entes consorciados repassaram ao consórcio o valor de R$ 149.983,63.

Conforme já tratado no item 2.7, as diferenças no total
de R$ 360.528,12, entre os valores pagos, exibidos pelos
Balancetes de Execução Orçamentária da Despesa dos
municípios consorciados, e as receitas contabilizadas pelo Consórcio, correspondem a débitos de exercícios anteriores pagos em 2016.

No entanto, consultando os registros contábeis levados aos anexos, documentos e demonstrativos financeiros relacionados às contas anuais do consórcio, relativamente ao exercício de 2016, notadamente naqueles pertinentes à execução orçamentária das receitas de
transferência correntes e de capital, averiguou-se que
houve registros de receitas de transferências arrecadadas no valor de R$ 510.511,75. Ou seja, comparando-se
os valores transferidos e/ou pagos pelos entes consorciados (R$ 149.983,63) e aqueles contabilizados no balancete de execução orçamentária – Receitas arrecadadas (R$ 510.511,75) constatou-se uma divergência de R$
360.528,12.
Desta forma, opina-se no sentido de que o responsável
seja citado (Art. 56, inciso III, da LC 621/12 c/c art. 157,
inciso III, da Resolução TC 261/13) para oferecer as justiwww.tce.es.gov.br

JUSTIFICATIVAS
01822/2018-4)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante da inconsistência apontada, o justificante informou que os esclarecimentos foram prestados em conjunto com o item anterior.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Portanto, considerando que, diante das informações
apresentadas, as diferenças inicialmente observadas ficaram esclarecidas, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.
2.8 Não divulgação dos atos de gestão. (ITI 01281/20177 C/C ITEM 3.6.1.1 DO RTC 768/2017-3).
Base legal: Artigos 15 e 16 da Portaria STN 272/12.
De acordo com o item 3.6.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 768/2017-3,
Com vistas a dar transparência de sua gestão, os consórcios deverão oferecer ao público o acesso, inclusive por
meio eletrônico, as informações de natureza administrativas, contábeis, financeiras, patrimoniais, orçamentárias e fiscais, conforme estabelecem os artigos 15 e 16
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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da Portaria STN 72/12, a saber:
Art. 15. Para fins de transparência na gestão fiscal, o consórcio público deverá dar ampla divulgação, inclusive em
meio eletrônico de acesso público, aos seguintes documentos:
I - o orçamento do consórcio público;
II - o contrato de rateio;
Ill - as demonstrações contábeis previstas nas normas
gerais de direito financeiro e sua regulamentação; e
IV - os seguintes demonstrativos fiscais:
a) Do Relatório de Gestão Fiscal:
1) Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
2) Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; e
3) Demonstrativo dos Restos a Pagar.
b) Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária:
1) Balanço Orçamentário;
2) Demonstrativo da Execução das Despesas por Função
e Sub-Função.

execução orçamentária e financeira por meio de portal
eletrônico centralizado no âmbito do ente da Federação
que o represente.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no
caput, aplicar-se-á ao consórcio público o menor dos
prazos definidos no art. 73-B da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, cabível aos entes da Federação consorciados.
Vale mencionar, a princípio, que os sistemas de informação que este TCEES disponibiliza para o exercício da
fiscalização, notadamente o LRFWEB e o Cidades-Web,
não estiveram preparados para receber as prestações de
contas dos consórcios públicos, relativas ao exercício social de 2015.
Destarte, para verificar se o Condesul cumpriu com as
formalidades, realizou-se uma pesquisa no sistema global de redes de computadores interligadas (internet) e
não foi localizado o sítio eletrônico da instituição, razão
pela qual não se pode verificar o cumprimento da divulgação dos atos atinentes à sua gestão.

Parágrafo único. Os documentos citados no Caput deverão ser disponibilizados na Internet, publicando-se na
imprensa oficial de cada ente da Federação consorciado
a indicação do local em que poderão ser obtidos os textos integrais a qualquer tempo.

JUSTIFICATIVAS
01822/2018-4)

Art. 16. Para fins de cumprimento dos incisos II e Ill, do
parágrafo único, do art. 48 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, e sua respectiva regulamentação,
o consórcio público:

Conforme consta das justificativas transcritas, o defendente afirma que já se encontra em operação, desde o
exercício de 2014, o endereço eletrônico https://www.
condesul.com, para consulta os documentos indicados
nos incisos I, II, III e IV do art. 15 da Portaria STN 72/12.

I - adotará sistema de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade; e
II - divulgará as informações pormenorizadas sobre a

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

nanceira”, “Gestão Pessoal”, “Licitações”, “Contratos”,
“Prestação de Contas”, “Bens Patrimoniais” e “Publicações”, verifica-se que não foi dada publicidade à documentação na sua totalidade:
Diante disso, o defendente atribui a ausência de informações a interrupções pontuais, de natureza técnica,
cuja regularização tem sido alvo constante de seus esforços.
Nesse contexto, em que pesem as alegações apresentadas, fica evidente que o Condesul segue descumprimento o que determina a Portaria STN 72/2012 no tocante à
divulgação, em meio eletrônico de acesso público, dos
documentos nela relacionados.
Assim, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual ordenador de despesas do Condesul, ou a quem lhe
vier a substituir, para que adote medidas, no que tange
à divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos, para dar completo atendimento às exigências da Portaria STN 72/12.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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

Contudo, acessando os links contidos na aba “Portal da
Transparência, intitulados “Execução Orçamentária e Fiwww.tce.es.gov.br

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - CONDESUL,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Marcos Vinicius Doelinger Assad.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.1 Inconsistência entre o saldo patrimonial apurado na demonstração das variações aumentativas e diminutivas e aquele contabilizado na conta de superáSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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vit e/ou déﬁcit do exercício do balanço patrimonial.
(ITI 01281/2017-7 C/C ITEM 3.1.1.1 DO RTC 768/20173);

exercício de 2016, exibidos pela demonstração das variações patrimoniais e pelo balancete da execução orçamentária;

e/ou déﬁcit do exercício do balanço patrimonial. (Item
2.1 da ITC 2554/2018, ITI 1281/2017 c/c item 3.1.1.1 do
RTC 768/2017);

2.2
Inconsistência entre os valores demonstrados
nas variações patrimoniais aumentativas e diminutivas
e aqueles demonstrados no balancete da execução orçamentária das receitas e despesas. (ITEM 3.1.1.2 DO
RTC 768/2017-3);

Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, informando as providências
tomadas e os ajustes realizados; e

Base legal: Art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13
c/c art. 56, inciso III, da LC 621/12.

2.5
Não indicação das providências adotadas pelo consórcio com relação às ausências de transferências
ﬁnanceiras pelos entes consorciados (ITI 01281/2017-7
C/C ITEM 3.5.1.1.2 DO RTC 768/2017-3); e
2.8
Não divulgação dos atos de gestão. (ITI
01281/2017-7 C/C ITEM 3.6.1.1 DO RTC 768/2017-3).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a Prestação
de Contas do CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO
SANTO - CONDESUL, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Vinicius Doelinger Assad, relativamente ao exercício
de 2016, com base no art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei
Complementar 621/2012, em face da manutenção da irregularidade 2.1, 2.2, 2.5 e 2.8 desta instrução.
Sugere-se, ainda, determinar ao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que:
Efetue os ajustes necessários para adequar os registros
contábeis, relativos ao saldo patrimonial de 2016, exibidos pela demonstração das variações patrimoniais e pelo balanço patrimonial;
Efetue os ajustes necessários para adequar os registros
contábeis, relativos aos totais das receitas e despesas do

Adote medidas, no que tange à divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos, para
dar completo atendimento às exigências da Portaria STN
72/12.
Vitória – E.S., 30 de junho de 2018.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 MANTER as irregularidades descritas nos itens 2.1,
2.2, 2.5 e 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva 2554/2018,
sob a responsabilidade do senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, quais sejam:
1.1.1 Inconsistência entre o saldo patrimonial apurado na demonstração das variações aumentativas e diminutivas e aquele contabilizado na conta de superávit
www.tce.es.gov.br

1.1.2
Inconsistência entre os valores demonstrados
nas variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e aqueles demonstrados no balancete da execução
orçamentária das receitas e despesas. (Item 2.2 da ITC
2554/2018 e item 3.1.1.2 do RTC 768/2017);
Base legal: Art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13
c/c art. 56, inciso III, da LC 621/12.
1.1.3 Não indicação das providências adotadas pelo consórcio com relação às ausências de transferências ﬁnanceiras pelos entes consorciados (Item 2.5 da
ITC 2554/2018, ITI 01281/2017 c/c item 3.5.1.1.2 do RTC
768/2017);
Base legal: Art. 8º, § 3º, da Lei 11.107/2005.
1.1.4 Não divulgação dos atos de gestão. (Item 2.8 da
ITC 2554/2018, ITI 01281/2017 c/c item 3.6.1.1 do RTC
768/2017).
Base legal: Artigos 15 e 16 da Portaria STN 272/12.
1.2 JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Marcus
Vinicius Doelinger Assad frente ao Consórcio Público
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do
Espírito Santo – CONDESUL no exercício de 2016, pela
prática de atos ilegais, descritos nos itens 1.1, 1,2, 1.3 e
1.4 acima discriminados, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar Estadual
621/2012, condenando-o em MULTA pecuniária de R$
3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 87, inciso IV c/c artigo 88 e artigo 135, inciso I da Lei CompleSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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mentar 621/2012;
1.3 DETERMINAR ao atual gestor que
a) Efetue os ajustes necessários para adequar os registros contábeis, relativos ao saldo patrimonial de 2016,
exibidos pela demonstração das variações patrimoniais
e pelo balanço patrimonial;
b) Efetue os ajustes necessários para adequar os registros contábeis, relativos aos totais das receitas e despesas do exercício de 2016, exibidos pela demonstração
das variações patrimoniais e pelo balancete da execução
orçamentária;
c) Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas anual do exercício corrente, informando as providências tomadas e os ajustes realizados; e

Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA SUBSTITUTA 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

d) Adote medidas, no que tange à divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos, para
dar completo atendimento às exigências da Portaria STN
72/12.

ACÓRDÃO TC- 1391/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.4 ARQUIVAR após transito em julgado.

Processo: 07570/2017-3

2. Unânime.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Exercício: 2016

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do

NA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana –
CIM Pedra Azul, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor João do Carmo Dias.
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
por meio do sistema Cidades-Web, em 26/04/2017. Portanto, o responsável pela remessa das contas NÃO observou o art. 139 da Resolução TC 261/13, que estabeleceu o prazo limite de remessa anual das contas até o dia
31/03 do exercício seguinte.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil
83/2018, no qual constatou indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial 282/2018 conforme tabela abaixo, com propositura de citação do responsável, acolhida na Decisão SEGEX 303/2018-6:

UG: CIM PEDRA AZUL - Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana - Cim Pedra Azul
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONSÓRCIO PÚBLICO
DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA (CIM PEDRA AZUL) –
EXERCÍCIO DE 2016 – CONTAS IRREGULARES – MULTA
– DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANwww.tce.es.gov.br
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Responsável
João do Carmo Dias

Itens
Subitens
2.1.1
3.1.1

3.2.1.1
3.2.1.2

3.3.1.1
3.3.2.1
3.5.1.1
3.5.4.1
3.6.1.1
3.6.1.2
3.7.1

Achados
Encaminhamento da PCA fora do prazo regimental
Base Legal: Art. 139 da Resolução TC 261/13.
Os demonstrativos financeiros foram elaborados em desacordo com as normas contábeis e apresentaram divergências entre si
Base Legal: MCASP – 6ª Edição, NBC T 16.6 – Demonstrações contábeis, Portaria STN nº 438/12 e Anexo II da Resolução TC 297/16.
Não comprovação da existência física de disponibilidade bancária registrada na contabilidade
Base legal: IN TC 34/15 e alterações – Bloco L – Conta dos ordenadores de despesa dos consórcios públicos.
Divergência entre o saldo contábil informado no TVDISP e aquele contabilizado no balanço patrimonial
Base legal: IN TC 34/15 e alterações – Bloco L – Conta dos ordenadores de despesa dos consórcios públicos e art.
83 da Lei 4.320/64
Incompatibilidade entre o valor liquidado e pago ao regime geral da previdência social
Base legal: Art. 83 e 93 da Lei 4.320/64
Não comprovação dos valores retidos e recolhidos ao INSS relativos aos empregados
Base legal: Art. 83 e 93 da Lei 4.320/64
Não comprovação da existência física de bens móveis registrado na contabilidade
Base legal: Art. 83 da Lei 4.320/64
Não comprovação da existência física de bens em almoxarifado – bens de consumo registrado na contabilidade
Base legal: Art. 83 da Lei 4.320/64
Ausência de providências com relação às faltas de transferências financeiras
Base legal: Art. 8º da Lei 11.107/05 e Contratos de rateio
Não conformidade entre o somatório dos valores transferidos pelos entes consorciados e daquele recebido pelo consórcio
Ausência de divulgação dos atos administrativos, orçamentários, patrimoniais, financeiros e fiscais.
Base legal: Artigos 14 e 15 da Portaria STN 274/2016

Regularmente citado, o responsável não apresentou razões de defesa, tendo sido declarado sua revelia na Decisão Monocrática 1335/2018.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 3424/2018, opinando pela irregularidade das contas em razão da manutenção de indícios de irregularidades.

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 3424/2018 e Parecer
4120/2018, abaixo transcritos:
- Instrução Técnica Conclusiva 3424/2018:
“[...]
2- ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 478/2018-7
2.1 Encaminhamento da PCA fora do prazo regimental.
(ITEM 2.1.1 DO RTC 83/2018-7).
Base legal: Art. 139 da Resolução TC 261/13.
De acordo com o item 2.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,
A prestação de contas anual foi encaminhada e homologada pelo Sistema CidadES no dia 26/04/17. Portanto,
o responsável pela remessa das contas NÃO observou o
art. 139 da Resolução TC 261/13, que estabeleceu o prazo limite de remessa anual das contas até o dia 31/03 do
exercício seguinte.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Nesse sentido, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias, responsável pelo envio da PCA, para apresentar as razões de justificativa sobre a falta de cumprimento do prazo estabelecido pelo artigo 139 da Resolução TC 261/13 para encaminhar as contas prestadas anualmente pelo diretor-presidente, até o dia 31 de março do exercício seguinte (31/03/17).

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

A entrega das contas fora do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é passível

Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 4120/2018), onde acresce suas considerações, mormente quanto à determinação para instauração de tomada de contas especial para apuração e quantificação de dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso das parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias
É o relatório.

www.tce.es.gov.br
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de se aplicar multa ao responsável pelo seu envio, conforme determinou o art. 135, inciso VIII, da LC 521/12.

tábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.

Considerando a regularidade e integridade das peças e
dos anexos e documentos encaminhados ao TCEES para fins de exame técnico-contábil, com vistas ao cumprimento do artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e
artigo 168 da Resolução TC 261/2013, o prazo para julgamento das contas prestadas pelo administrador encerrar-se-á no dia 31/12/18.

2.2
Os demonstrativos ﬁnanceiros foram elaborados em desacordo com as normas contábeis e apresentaram divergências entre si. (ITEM 3.1.1 DO RTC
83/2018-7).

JUSTIFICATIVAS
Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.
Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Con-

Base legal: MCASP –6ª Edição, NBC T 16.6–Demonstrações contábeis, Portaria STN nº 438/12e Anexo II da
Resolução TC 297/16.
De acordo com o item 3.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,
Com base nas informações geradas pelo balancete de
execução da receita e despesa orçamentária (BALEXO),
verificou-se que somatório das receitas arrecadadas foi
de R$ 6.931.710,79, enquanto que o total das despesas
realizadas atingiu o valor de R$ 6.386.349,50.
O resultado da execução orçamentária apresentou um
superávit (R$ 545.361,29), conforme demonstrado na
tabela a seguir:
Tabela 01: Resultado orçamentário Em R$ 1,00
Receita orçamentária (Transferências 6.931.710,79
correntes)
Despesa empenhada (Despesas cor- 6.386.349,50
rentes)
Resultado orçamentário (superávit)
545.361,29
Despesa liquidada
Despesa paga
Empenho a pagar

6.377.699,50
6.377.699,50
8.650,00

De acordo com o balanço financeiro, o saldo das disponibilidades (Caixas e equivalentes de caixa) que se transferiu para o exercício seguinte (2017) alcançou o montante de R$ 1.822.455,68, conforme evidenciado na tabela a seguir:
www.tce.es.gov.br

Tabela 02: Movimentação financeira Em R$ 1,00
I – INGRESSOS
1 - Saldo do exercício anterior
2 - Ingressos (Transferências correntes)
3 - Recebimentos extras orçamentários
Total dos ingressos (somatório das linhas 1 a 3)
II - DISPÊNDIOS
4 - Dispêndios (Despesas correntes)
5 - Pagamentos extras orçamentários
6 - Saldo para o exercício seguinte
Total dos dispêndios (somatório das linhas 4 a 6)

1.621.292,89
6.931.710,79
112.538,14
8.665.541,82

6.386.349,50
115.856,76
1.822.455,68
8.324.661,94

Abaixo, seguem alguns dos pontos de controle que sobrevieram dos confrontos de informações administrativo-contábeis, econômico-financeiros e patrimoniais geradas pelos próprios demonstrativos financeiros, a saber:
• As informações geradas pelo balanço financeiro NÃO
evidenciaram EQUILÍBRIO entre o somatório dos ingressos (R$ 8.665.541,82) e dispêndios (R$ 8.324.661,94).
Ou seja, o demonstrativo contábil apresentou uma divergência de R$ 340.879,88;
•
O saldo das disponibilidades financeiras que se
seguiu para o exercício seguinte apurado no balanço financeiro (R$ 1.822.455,68) NÃO equivaleu àquele indicado na linha caixa e equivalentes de caixa final da demonstração dos ﬂuxos de caixa (R$ 2.171.985,56). Ou seja, o resultado comparativo entre esses saldos apresentou uma divergência de R$ 349.529,88;
•
O somatório dos dispêndios no balanço financeiro (R$ 6.386.349,50) NÃO foi conferido com o total
das despesas orçamentárias que, de modo geral, deveriam estar demonstradas na parte correspondente às
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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despesas do balanço orçamentário, porque o gestor encaminhou este demonstrativo em desacordo com a norma contábil;
•
O resultado patrimonial do período apurado na demonstração das variações patrimoniais (R$
694.209,81) NÃO correspondeu ao saldo da incorporação no patrimônio líquido do balanço patrimonial (R$
1.631.937,61). Ou seja, o resultado comparativo entre esses saldos apresentou uma divergência de R$
937.727,80;
•
O saldo apurado na linha de caixa e equivalentes de caixa final na demonstração dos ﬂuxos de caixa (R$ 2.171.985,56) NÃO equivaleu àquele demonstrado no ativo circulante do balanço patrimonial (R$
1.822.455,68). Ou seja, o resultado comparativo apresentou uma divergência de R$ 349.529,88.
•
A movimentação de recursos evidenciados na
demonstração das mutações do patrimônio líquido e
aquela contabilizada no grupo de contas do patrimônio
líquido do balanço patrimonial NÃO apresentou conformidade entre si. Além disso, não houve detalhamento
dos fatos contábeis nas notas explicativas que deram origem à conta de ajustes de exercícios anteriores.
Nesse sentido, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias para apresentar as razões de justificativa sobre:
1.
A divergência constatada entre o somatório dos ingressos (R$ 8.665.541,82) e dispêndios (R$
8.324.661,94) no balanço financeiro;
2.
A divergência apurada entre o saldo das disponibilidades que se transferiu para o exercício seguin-

te demonstrado no balanço financeiro (R$ 1.822.455,68)
e aquele evidenciado na linha caixa e equivalentes de
caixa final na demonstração dos ﬂuxos de caixa (R$
2.171.985,56);
3.
A divergência verificada entre o resultado patrimonial do período apurado na demonstração das variações patrimoniais (R$ 694.209,81) e aquele incorporado
à conta de resultado do exercício no patrimônio líquido
do balanço patrimonial (R$ 1.631.937,61);
4.
A não estruturação do balanço orçamentário de
modo a indicar a realização das despesas orçamentárias
e apuração do superávit apurado entre as receitas e despesas orçamentárias;
5.
A divergência averiguada entre o saldo evidenciado na linha caixa e equivalentes de caixa final na demonstração dos ﬂuxos de caixa (R$ 2.171.985,56) e
aquele contabilizado no ativo circulante do balanço patrimonial (R$ 1.822.455,68);
6.
A divergência constada entre os recursos evidenciados na demonstração das mutações do patrimônio líquido e aqueles registrados no patrimônio líquido
do balanço patrimonial e porque do não detalhamento
nas notas explicativas dos fatos contábeis que deram lugar ao saldo contabilizado na conta de ajustes de exercícios anteriores.
A propósito, faz-se importante destacar que foram solicitadas ao gestor as retificações do balanço patrimonial e
das demonstrações das mutações do patrimônio líquido,
das variações patrimoniais e dos ﬂuxos de caixa porque
os demonstrativos encaminhados - por ocasião da remessa anual das contas prestadas pelo presidente - não
foram estruturados de acordo com a norma contábil ou
www.tce.es.gov.br

apresentaram divergências entre si e, até o momento, o
administrador não tomou ciência dos termos de notificação emitidos eletronicamente pelo Sistema CidadES.
Nota: Os lançamentos de ajuste dos erros ou omissões
identificados em exercícios encerrados deverão ser levados diretamente à conta contábil de ajustes de exercícios anteriores do patrimônio líquido para não interferir na apuração do resultado econômico do exercício que
sediou os ajustes contábeis. Além disso, o balanço patrimonial será acompanhado das respectivas notas explicativas detalhando os lançamentos de débito e crédito levados à conta de ajustes de exercícios anteriores, porque
serão considerados fatos relevantes.
JUSTIFICATIVAS
Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstranSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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do inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.

extratos bancários nas contas prestadas e encaminhar as
cópias desses extratos relativos ao mês de encerramento do exercício de 2016.

Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.

Caso as razões de justificativa e os documentos não sejam bastante suficientes para afastar a irregularidade
apontada no relatório técnico, o valor do saldo financeiro não comprovado será corrigido e considerado passível
de restituição ao erário.

2.3
Não comprovação da existência física de disponibilidade bancária registrada na contabilidade.
(ITEM 3.2.1.1 DO RTC 83/2018-7).
Base legal: IN TC 34/15 e alterações –Bloco L –Conta dos
ordenadores de despesa dos consórcios públicos.
De acordo com o item 3.2.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,
O saldo das disponibilidades registrado na conta de caixa
e equivalentes de caixa do balancete de verificação (BALVER) e balanço patrimonial (BALPATN) apresentou-se desacompanhado dos seus correspondentes extratos bancários (EXTBAN).
A ausência dos extratos impossibilitou validar o saldo
contábil (razão) e financeiro (extrato) das contas que
compuseram as disponibilidades financeiras, conforme
demonstrado no quadro a seguir:
Tabela 03: Balanço patrimonial Em R$ 1,00
Grupo de con- Nº da Conta Saldo contábil
tas
contábil - interna
Caixa e equi- 1.822.455,68
valentes
de
caixa
TOTAL
1.822.455,68

Saldo do ex- Divergência
trato
R$
0,00

1.822.455,68

0,00

1.822.455,68

Nesse sentido, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias para apresentar as razões de justificativa sobre as ausências dos

Importante destacar que foi solicitado ao gestor o envio
dos extratos bancários de todas as contas – inclusive daquelas que apresentaram saldo zerado no mês de encerramento do exercício - mas, até o momento, o gestor não
tomou ciência do termo de notificação emitido eletronicamente pelo Sistema CidadES.
JUSTIFICATIVAS
Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
www.tce.es.gov.br

não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.
Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.
2.4
Divergência entre o saldo contábil informado
no TVDISP e aquele contabilizado no balanço patrimonial. (ITEM 3.2.1.2 DO RTC 83/2018-7).
Base legal: IN TC 34/15 e alterações – Bloco L – Conta dos
ordenadores de despesa dos consórcios públicos e art. 83
da Lei 4.320/64.
De acordo com o item 3.2.1.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,
O termo de verificação das disponibilidades bancárias apresentou o saldo contábil de R$ 2.171.275,56,
ao passo que aquele contabilizado na conta de caixa e
equivalentes de caixa do balanço patrimonial foi de R$
1.822.455,68. Confrontando esses saldos, verificou-se
uma divergência de R$ 348.819,88, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 04: Movimentação financeira Em R$ 1,00
Resumo das
disponibilidades
Conta movimento e de
aplicação
TOTAL

Nº da Conta Saldo contácontábil - in- bil indicado na
terna
TVDISP
2.171.275,56

Saldo contá- Divergência
bil registrado R$
no BP
1.822.455,68 348.819,88

-

1.822.455,68

2.171.275,56

348.819,88

Nesse sentido, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias para apresentar as razões de justificativa sobre a divergência consSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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tatada entre o saldo contábil indicado no termo de verificação das disponibilidades e aquele contabilizado na
conta de caixa e equivalentes de caixa do balanço patrimonial e encaminhar a documentação comprobatória,
caso julgue oportuno.
JUSTIFICATIVAS
Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.
Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.
2.5 Incompatibilidade entre o valor liquidado e pago
ao regime geral da previdência social. (ITEM 3.3.1.1 DO

RTC 83/2018-7).

quidado e pago ao RGPS importou em R$ 32.858,08.

Base legal: Arts. 83 e 93 da Lei 4.320/64.

Assim, confrontando-se o valor devido e informado no
resumo anual das folhas de pagamento (R$ 27.257,89)
e recolhido (R$ 32.858,08) ao regime geral da previdência social, averiguou-se que o consórcio realizou um pagamento A MAIOR de R$ 5.600,19, em relação ao valor
devido, e representou 20,55% do valor informado no resumo geral das folhas de pagamento. Ou seja, o valor recolhido à seguridade social excedeu o percentual de 10%
considerado aceitável pelo TCEES.

De acordo com o item 3.3.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,
No tocante ao recolhimento das contribuições previdenciárias, verificou-se, na tabela a seguir, que os valores
empenhados, liquidados e pagos ao regime geral da previdência social (R$ 32.858,08) representaram 120,55%
em relação ao valor devido e informado no resumo anual
das folhas de pagamento (R$ 27.257,89), sendo, portanto, considerado passível de justificativa, porque o consórcio recolheu os encargos patronais devidos ao RGPS
acima do percentual aceitável pelo TCEES (10%), conforme evidenciado na tabela a seguir:
Tabela 05: Contribuições previdenciárias – Unidade gestora Em R$ 1,00
R e g i m e E m p e - Liquidado Pago
de Previ- nhado
(B)
(C)
dência
(A)

Folha de
pagamento
(D)
R e g i m e 32.858,08 32.858,08 32.858,08 27.257,89
Geral de
Previdência Social
Totais
32.858,08 32.858,08 32.858,08 27.257,89

% Registrado
( B /
D*100)
120,55

%
Pago
( C /
D*100)
120,55

120,55

120,55

Fonte: Processo TC 7.570/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
O arquivo FOLRGPS, que trata do resumo anual das folhas de pagamento dos servidores vinculados ao regime
geral da previdência social, trouxe a informação de que
o valor da contribuição patronal devida à seguridade social foi de R$ 27.257,89.
Mas, o arquivo BALEXO, que versa sobre os balancetes
de execução orçamentária das receitas e despesas, indicou que o valor das obrigações patronais empenhado, liwww.tce.es.gov.br

Nesse sentido, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias para apresentar as justificativas sobre a diferença apurada a maior
(R$ 5.600,19) entre o total da obrigação social recolhida (R$ 32.585,08) e devida (R$ 27.257,89) ao regime geral da previdência social, a qual resultou no percentual
(22,55%) acima daquele considerado aceitável pelo TCEES (10%).
JUSTIFICATIVAS
Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.
Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.
2.6 Não comprovação dos valores retidos e recolhidos
ao INSS relativos aos empregados. (ITEM 3.3.2.1 DO
RTC 83/2018-7).
Base legal: Arts. 83 e 93 da Lei 4.320/64.
De acordo com o item 3.3.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,
Em relação às contribuições previdenciárias, observou-se, na tabela a seguir, que o consórcio contabilizou os recebimentos (R$ 112.538,14) e pagamentos (R$
111.752,76) extras orçamentários na conta específica de
depósitos restituíveis e valores vinculados.
Tabela 06: Contribuições previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Regime de Inscrições
previdência

Baixas
(B)

Folha
de % Registra- % RecolhiPagamento do
do
(C)
(A/CX100) (B/Cx100)

D e p ó s i - 112.538,14 111.752,76
tos restituíveis e valores vinculados – Possivelmente a
parcela correspondente ao recebimento e
p a ga m e n to do INSS
dos segurados esteja incluída
nessa conta
Totais
112.538,14 111.752,76

Não enviou o arquivo
FOLRPPS

-

-

-

-

Entretanto, não foi possível verificar se a parcela dos segurados devida e recolhida ao regime geral da previdência esteve ou não acima do percentual considerado aceitável pelo TCEES (10%), porque o gestor não encaminhou
às contas anuais o resumo anual das folhas de pagamento de seus servidores com a indicação das retenções das
parcelas relacionadas às contribuições dos segurados e
outras informações de natureza previdenciária.
O arquivo FOLRGPS, que trata do resumo geral das folhas
de pagamento dos servidores vinculados ao regime geral
da previdência social, é essencial para demonstrar a parcela retida dos segurados.
O BALFINN, que trata do balanço financeiro acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos,
quando necessário, demonstrou de forma generalizada
o somatório dos valores retidos (recebimentos extras orçamentários) e pagos (pagamentos extras orçamentários) aos diversos agentes consignatárias na conta contábil genérica de depósitos restituíveis e valores vinculados, sem, portanto, identificar individualmente os agentes e a composição dos valores que integraram as retenwww.tce.es.gov.br

ções e os pagamentos dos restituíveis.
Nesse sentido, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias para apresentar as razões de justificativa sobre a ausência do resumo anual das folhas de pagamento de seus servidores com a indicação das parcelas retidas e outras informações de natureza previdenciária nas contas e encaminhar, caso julgue oportuno, esse arquivo para verificar se
o percentual entre o valor retido dos segurados e recolhido à seguridade social esteve dentro daquele considerado aceitável pelo TCEES.
JUSTIFICATIVAS
Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.
Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.
2.7
Não comprovação da existência física de bens
móveis registrado na contabilidade. (ITEM 3.5.1.1 DO
RTC 83/2018-7).
Base legal: Arts. 83 da Lei 4.320/64.
De acordo com o item 3.5.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,
O saldo contábil dos bens móveis compôs-se pelo somatório dos seguintes bens patrimoniais, quais sejam:
Tabela 07: Descrição contábil dos bens móveis
1,00

Em R$

Saldo Atual (R$)
Descrição das contas contábeis
Máquinas, aparelhos, equipamentos e
ferramentas.
Bens de informática
Móveis e utensílios
Aparelhos e utensílios domésticos
Máquinas e utensílios de escritório
Mobiliário em geral
TOTAL

13.730,50
8.333,70
2.214,00
140,00
799,00
23.749,43
48.966,63

Os saldos desses bens registrados no subgrupo das imobilizações técnicas encontraram-se desacompanhados
do inventário anual de bens móveis (INVMOVS), resumo
anual do inventário de bens móveis (RESMOV), demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens móveis
(DEMBMV), termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo inventário anual de
bens móveis (TERMOV) e ato de designação da comissão
responsável pela elaboração dos inventários (COMINV).
Assim sendo, as ausências desses documentos na pres-

tação de contas anual, de modo especial do inventário
anual de bens móveis, impossibilitaram validar os saldos
contabilizados (razão) e inventariados (físico-financeiro)
pela comissão designada pelo levantamento patrimonial, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 08: Comparação entre os saldos contábil-financeiros Em R$ 1,00
Descrição das contas contábeis
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas
Bens de informática
Móveis e utensílios
Aparelhos e utensílios domésticos
Máquinas e utensílios de escritório
Mobiliário em geral
Total

Saldo contábil
(R$)
13.730,50

Saldo inventaria- Divergência
do (R$)
(R$)
0,00
13.730,50

8.333,70

0,00

8.333,70

2.214,00

0,00

2.214,00

140,00

0,00

140,00

799,00

0,00

799,00

23.749,43

0,00

23.749,43

48.966,63

0,00

48.966,63

Dessa forma, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias para apresentar as razões de justificativa sobre a não comprovação da existência física dos bens móveis na prestação de
contas anual e encaminhar a documentação comprobatória, caso julgue oportuna.
JUSTIFICATIVAS
Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
www.tce.es.gov.br

de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.
Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.
2.8
Não comprovação da existência física de bens
em almoxarifado – bens de consumo registrado na contabilidade. (ITEM 3.5.4.1 DO RTC 83/2018-7).
Base legal: Arts. 83 da Lei 4.320/64.
De acordo com o item 3.5.4.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,
A IN TC 34/15 determinou o envido do inventário anual
de bens em almoxarifado (INVALMO), resumo do inventário do almoxarifado – material de consumo (RESAMC),
termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo inventário de bens em almoxarifado (TERALM), demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado – material de consumo (DEMANC),
resumo do inventário do almoxarifado – material de perSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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manente (RESAMP), demonstrativo analítico das entras
e saídas do almoxarifado – material permanente (DEMAMP) e ato de designação da comissão responsável
pela elaboração dos inventários (COMINV) na prestação
de contas para subsidiar a análise dos recursos aplicados
na conta de almoxarifado – material de consumo e permanente. No entanto, constatou-se que o diretor-presidente não enviou essa documentação nas contas prestadas anualmente.
O saldo contábil dos bens em almoxarifado – material de
consumo e permanente compôs-se exclusivamente pela
conta de estoques, a saber:
Tabela 09: Descrição contábil da conta Em R$ 1,00
Descrição da conta contábil
Estoque
TOTAL

Saldo Atual (R$)
9.273,39
9.273,39

O saldo dessa conta registrado no balanço encontrou-se
desacompanhado dos controles relacionados aos bens
em almoxarifado – material de consumo.
Assim, a ausência dos documentos pertinentes à conta
de almoxarifado – material de consumo, de modo especial do inventário anual de bens em almoxarifado e/ou
estoque – material de consumo, impossibilitou validar o
saldo contabilizado (razão) e inventariado (físico-financeiro) pela comissão designada pelo levantamento patrimonial, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 10: Comparação entre os saldos contábil-financeiros Em R$ 1,00
Descrição da conta
contábil
Estoque
Total

Saldo contábil
(R$)
9.273,39
9.273,39

Saldo inventariado (R$)
0,00
0,00

Divergência
(R$)
9.273,39
9.273,39

Dessa forma, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolu-

ção TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias para apresentar as razões de justificativa sobre a não comprovação da existência física dos em almoxarifado e/ou estoque – bens de consumo na prestação de contas anual
e encaminhar a documentação comprobatória, caso julgue oportuna.
JUSTIFICATIVAS
Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.

de transferências ﬁnanceiras. (ITEM 3.6.1.1 DO RTC
83/2018-7).
Base legal: Art. 8º da Lei 11.107/05 e Contratos de rateio.
De acordo com o item 3.6.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,
O art. 8º da Lei 11.107/05, que dispõe sobre normais gerais de contratação de consórcios púbicos, exigiu que os
entes consorciados repassassem os seus recursos financeiros ao consórcio, para o qual foi constituído, mediante contrato de rateio, cujo prazo de vigência para efetivarem-se as transferências ficaria adstrito à execução orçamentária da despesa no exercício que o suportaria (Princípio da anualidade), exceto quando se tratar de despesas vinculadas a projetos ou programas contemplados
no plano plurianual.
Ainda, a Lei 11.107/05 ensinou que, a qualquer tempo,
os entes consorciados e o consórcio público, de forma
isolada ou em conjunto, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.

Dessa forma, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias para apresentar as razões de justificativa sobre o porquê da não
adoção de providências com vistas ao cumprimento das
obrigações procedentes dos contratos de rateio cujas
dotações estão consignadas nas leis orçamentárias anuais dos entes consorciados, exceto quanto aos Municípios de Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra e Iúna.

2.9 Ausência de providências com relação às faltas

JUSTIFICATIVAS

www.tce.es.gov.br
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Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.
Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.
2.10 Não conformidade entre o somatório dos valores
transferidos pelos entes consorciados e daquele recebido pelo consórcio. (ITEM 3.6.1.2 DO RTC 83/2018-7).
Base legal: Art. 9º da Lei 11.107/05 e Contratos de rateio.
De acordo com o item 3.6.1.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,

O art. 9º da Lei Federal nº 11.107/2005 dispôs que a execução das receitas e despesas do consórcio público obedeceria às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas, ou seja, os registros dos atos e fatos
contábeis, patrimoniais e financeiros seguiriam as orientações contidas na Portaria STN/SOF n° 163/2001.
Por seu turno, o art. 9º da Portaria STN 274/16 dispôs
que as receitas de transferência recebidas pelos consórcios em virtude dos contratos de rateio deveriam ser
classificadas em códigos de fonte/destinação de recursos, que reﬂetissem as finalidades das transferências,
porque os consórcios deverão fornecer, periodicamente,
aos consorciados as informações relacionadas às despesas orçamentárias realizadas com os recursos entregues
em virtude do contrato de rateio, de forma que fossem
contabilizadas nas contas de cada ente da Federação em
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, com vistas a cumprir os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal (Relatório de
gestão fiscal e da execução orçamentária).
A letra “d” do inciso III – Das obrigações dos contratos
de rateio dispôs que competiria ao consórcio adotar todas as providências necessárias à execução dos contratos e rateio.
Ainda, havia previsão nos contratos de rateio de os entes
consorciados transferirem os valores estabelecidos nos
instrumentos de contrato para assegurar o pagamento
das despesas inerentes ao funcionamento do consórcio.
Analisando a tabela acima, constatou-se que alguns dos
entes consorciados repassaram ao consórcio valores inferiores àqueles fixados contratualmente sem, contudo,
enviar na PCA os termos aditivos, que comprovassem a
redução originária dos contratos de rateio, exceto quanwww.tce.es.gov.br

to aos Municípios de Brejetuba, Conceição do Castelo,
Domingos Martins, Laranja da Terra e Iúna.
O art. 8º, § 3º, da Lei 11.107/05, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios púbicos, ensina que, a qualquer tempo, os entes consorciados e o
consórcio público, de forma isolada ou em conjunto, são
partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.
Dessa forma, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias para apresentar as razões de justificativa sobre a divergência a menor entre o somatório dos valores transferidos pelos entes consorciados e aquele contabilizado pelo consórcio,
uma vez que caberia ao consórcio adotar as medidas cabíveis à execução dos contratos de rateio com vistas a assegurar o seu regular funcionamento e as despesas decorrentes dos contratos de serviços na área de saúde, excetuando-se os Municípios de Brejetuba, Conceição do
Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra e Iúna.
JUSTIFICATIVAS
Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justiSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ficativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.

III - as demonstrações contábeis previstas nas normas
gerais de direito financeiro e sua regulamentação; e

Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.

a) Do Relatório de Gestão Fiscal:

Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.

2) Demonstrativo da Execução das Despesas por Função
e Subfunção.

2.11 Ausência de divulgação dos atos administrativos, orçamentários, patrimoniais, ﬁnanceiros e ﬁscais.
(ITEM 3.7.1 DO RTC 83/2018-7).
Base legal: Artigos 14 e 15 da Portaria STN 274/2016.
De acordo com o item 3.7.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 83/2018-7,
Com vistas a dar transparência de sua gestão, os consórcios deverão oferecer ao público o acesso, inclusive por
meio eletrônico, das informações administrativas, contábeis, financeiras, patrimoniais, orçamentárias e fiscais,
conforme estabelecem os artigos 14 e 15 da Portaria STN
274/2016, a saber:
Art. 14 - Para fins de transparência na gestão fiscal, o
consórcio público deverá dar ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, aos seguintes
documentos:
I - o orçamento do consórcio público;
II - o contrato de rateio;

IV - os seguintes demonstrativos fiscais:
1) Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
2) Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; e
3) Demonstrativo dos Restos a Pagar.
b) Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária:
1) Balanço Orçamentário;

Parágrafo único - Os documentos citados no caput deverão ser disponibilizados na Internet, publicando-se na
imprensa oficial de cada ente da Federação consorciado
a indicação do local em que poderão ser obtidos os textos integrais a qualquer tempo.
Art. 15 - Para fins de cumprimento dos incisos II e III, do
parágrafo único, do art. 48 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, e sua respectiva regulamentação,
o consórcio público:
I - adotará sistema de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade; e
II - divulgará as informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e financeira por meio de portal
eletrônico centralizado no âmbito do ente da Federação
que o represente.
Parágrafo único - Para cumprimento do disposto no
caput, aplicar-se-á ao consórcio público o menor dos
prazos definidos no art. 73-B da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, cabível aos entes da Federação consorciados.
www.tce.es.gov.br

Entretanto, não foi possível localizar o sítio do consórcio
contendo a publicação dos documentos e demonstrativos regularmente previstos.
Dessa forma, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor João do Carmo Dias para apresentar as razões de justificativa e encaminhar os documentos que comprovem o cumprimento das determinações contidas na Portaria STN 274/16, no que tange à
transparência da gestão.
JUSTIFICATIVAS
Não consta nos autos e nem no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em nome do Sr. João do Carmo Dias,
referente ao Termo de Citação 478/2018-7.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Constatou-se que senhor João do Carmo Dias foi devidamente citado, conforme Certidão 2670/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
37103/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 37769/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 19/07/2018, sem que o senhor João
do Carmo Dias juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Diante disso, verificou-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor João do Carmo Dias, o qual
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual. Com isso, o senhor João do Carmo
Dias foi declarado revel, conforme Decisão Monocrática
1335/2018-8.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Diante do exposto, e seguindo o Relatório Técnico Contábil - RTC 83/2018-7, sugere-se a manutenção da impropriedade relatada.

2.8 Não comprovação da existência física de bens em
almoxarifado – bens de consumo registrado na contabilidade. (ITEM 3.5.4.1 DO RTC 83/2018-7);

ções contidas no MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 6ª Edição, na NBC T 16.6 (R1) –
Demonstrações contábeis e na Portaria STN nº 438/2012;

3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

2.9 Ausência de providências com relação às faltas
de transferências ﬁnanceiras. (ITEM 3.6.1.1 DO RTC
83/2018-7);

adote medidas administrativas visando a comprovação
da existência física de disponibilidade bancária registrada na contabilidade;

2.10 Não conformidade entre o somatório dos valores
transferidos pelos entes consorciados e daquele recebido pelo consórcio. (ITEM 3.6.1.2 DO RTC 83/2018-7);

encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, informando as providências
tomadas e os ajustes realizados no tocante em relação
as divergências apuradas entre o saldo contábil informado no TVDISP e aquele contabilizado no balanço patrimonial;

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Consórcio
Público da Região Sudoeste Serrana – CIM PEDRA AZUL,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. João do Carmo Dias.
Conforme exposto, não foram apresentados justificativas ao afastamento das seguintes irregularidades:
2.1 Encaminhamento da PCA fora do prazo regimental.
(ITEM 2.1.1 DO RTC 83/2018-7);
2.2
Os demonstrativos ﬁnanceiros foram elaborados em desacordo com as normas contábeis e apresentaram divergências entre si. (ITEM 3.1.1 DO RTC
83/2018-7);
2.3
Não comprovação da existência física de disponibilidade bancária registrada na contabilidade.
(ITEM 3.2.1.1 DO RTC 83/2018-7);
2.4 Divergência entre o saldo contábil informado no
TVDISP e aquele contabilizado no balanço patrimonial.
(ITEM 3.2.1.2 DO RTC 83/2018-7);

2.11 Ausência de divulgação dos atos administrativos, orçamentários, patrimoniais, ﬁnanceiros e ﬁscais.
(ITEM 3.7.1 DO RTC 83/2018-7).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR as contas do
Sr. João do Carmo Dias no exercício da função de ordenadores de despesas do Consórcio Público da Região
Sudoeste Serrana – CIM PEDRA AZUL, no exercício de
2016, na forma do artigo 84, inciso III, alínea d, da Lei
Complementar 621/2012, em face da manutenção das
irregularidades 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10 e 2.11 desta instrução.

2.5
Incompatibilidade entre o valor liquidado
e pago ao regime geral da previdência social. (ITEM
3.3.1.1 DO RTC 83/2018-7);

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

2.6 Não comprovação dos valores retidos e recolhidos
ao INSS relativos aos empregados. (ITEM 3.3.2.1 DO
RTC 83/2018-7);

adote medidas administrativas para o envio da Prestação
de Contas Anual no prazo estabelecido no art. 139 da
Resolução TC 261/13;

2.7 Não comprovação da existência física de bens móveis registrado na contabilidade. (ITEM 3.5.1.1 DO RTC
83/2018-7);

adote medidas necessárias para que seja enviada de forma completa e detalhada, nas futuras prestação de contas, os demonstrativos contábeis, seguindo as orientawww.tce.es.gov.br

encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, informando as providências
tomadas e os ajustes realizados no tocante em relação as
divergências apuradas entre o valor liquidado e pago ao
regime geral da previdência social;
que efetue o recolhimento das obrigações retidas
dos servidores aos RGPS, visando regularizar a situação da entidade e que tome as medidas administrativas necessárias, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso;
que sejam tomadas as providências, com a finalidade
de realizar e informar em notas explicativas das futuras
prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes
contábeis realizados em função das divergências encontradas nos saldos dos bens móveis e em almoxarifado;
encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, informando as providências
tomadas e os ajustes realizados no tocante em relação
as divergências apuradas entre o somatório dos valores
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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transferidos pelos consorciados e daquele recebido pelo consórcio;
adote medidas, no que tange à divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos, para
dar completo atendimento às exigências da Portaria STN
274/2016, que revogou a Portaria STN 72/2012.
Vitória – E.S., 22 de agosto de 2018.
[...]”
- Parecer Ministerial 4120/2018:
“[...]
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério Público de Contas, motivo pelo
qual, independentemente de transcrição, passa a fazer
parte integrante deste pelos fundamentos de fato e de
direito ali deduzidos.
Notadamente, quanto às irregularidades supracitadas
cumpre destacar que nos termos do princípio fundamental de contabilidade denominado “princípio da competência”, “as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento” (artigo 9º da Resolução CFC nº 750/1993).
Depreende-se que o “princípio da competência” não está relacionado com pagamentos, mas com o reconhecimento das receitas e despesas incorridas em determinado período.
Portanto, conquanto a posteriori sejam repassadas as
contribuições previdenciárias, tal hipótese de maneira alguma elide ou atenua a conduta de não reconhe-

cer tempestivamente as receitas e despesas incorridas
em determinado período. Muito pelo contrário: uma vez
realizados em atraso o repasse, comprova-se que os responsáveis não observaram o “princípio da competência”,
atestando-se a conduta irregular.
Nesse contexto, o responsável fomentou a ocorrência
de autênticos “rombos” nas contas do INSS, incitando
prejuízo nítido à administração pública. Afinal, 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. Afinal, os valores
recolhidos à previdência pertencem ao servidor para a
formação de capital necessário a fim de cobrir os custos das aposentadorias e pensões futuras, dentre outros.
Assim, cria-se uma falsa percepção da realidade para a
elaboração das medidas necessárias à correção de desvios do sistema, o que também causa prejuízos financeiros.
Tal alerta pode ser encontrado em trecho de trabalho
publicado para a Coleção Previdência Social, Série Estudos; v.34, de autoria de Narlon Gutierre Nogueira, intitulado “O equilíbrio ﬁnanceiro e autuarial dos RPPS: de
princípio constitucional a política pública de Estado”, p.
187, a seguir transcrito:
[...] quando o equilíbrio financeiro e atuarial foi estabelecido de forma explícita como princípio constitucional
para a organização dos RPPS, no final de 1998, estes, em
sua maioria, já existiam e se encontravam diante de uma
situação de desequilíbrio estrutural crônico. Assim sendo, “construir” o equilíbrio não foi apenas uma diretriz
www.tce.es.gov.br

inovadora a ser observada pelos RPPS que viessem a ser
instituídos, mas tarefa muito mais complexa, que implica
“desconstruir” modelos e estruturas erroneamente consolidados há anos ou décadas.
As consequências desse desequilíbrio ainda não se fazem sentir de forma tão aguda no presente, especialmente para muitos Municípios cujos RPPS, embora apresentem déficit atuarial, mantêm superávits financeiros e
possuem recursos acumulados suficientes para o pagamento dos benefícios por alguns anos. No caso da União,
dos Estados e dos Municípios com RPPS mais antigos,
além do desequilíbrio atuarial há o desequilíbrio financeiro, que requer aportes mensais para sua cobertura,
porém este se apresenta em valores que podem ser suportados pelos recursos orçamentários dos Tesouros nacional, estaduais e municipais.
Porém, se mantida a postura atual dos entes federativos,
que não tratam com a devida importância o equilíbrio financeiro e atuarial de seus RPPS e resistem à adoção de
medidas para o equacionamento do déficit atuarial, essa
situação irá se agravar no futuro, com prejuízo para sua
própria capacidade administrativa.
O desequilíbrio nas contas públicas, ocasionado pelo
crescimento contínuo das despesas com pessoal, poderá comprometer a capacidade de efetivação das políticas
de interesse dos cidadãos, tais como: saúde, educação,
segurança e moradia, e conduzirá à necessidade imperiosa de severas reformas previdenciárias que ameaçarão os direito dos servidores públicos.
Outrossim, o atraso na restituição e repasse tem repercussão em despesas indevidas e desnecessárias com
multa, juros e correção monetária, o que representa
prejuízo ao erário.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Destaca-se: esses indícios narrados referem-se à irregularidade de natureza grave, que causa prejuízo ﬁnanceiro ao INSS – em razão da adoção de medidas econômicas desnecessárias para correção dos desvios do sistema, – e ao ente ao qual o servidor beneﬁciário vincula-se – que deverá repassar a contribuição previdenciária
em atraso com multa, juros e correção monetária.
Nessa linha, o Tribunal de Contas Catarinense, no processo nº 02/03501551, Acórdão n. 1765/08, julgou irregulares as contas de gestão de Prefeito, além de imputar
débito, nos termos adiante reproduzidos:
6.1. JULGAR IRREGULARES, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, (…) E CONDENAR OS RESPONSÁVEIS A SEGUIR DISCRIMINADOS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE SUA RESPONSABILIDADE, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oficial
Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovar, perante este Tribunal, O RECOLHIMENTO DO VALOR DO DÉBITO AOS COFRES DO MUNICÍPIO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS (…) calculados a partir da data da ocorrência do fato gerador do
débito (…).
6.1.2. De responsabilidade do Sr. EDGAR SCHNEIDER, ex-Prefeito Municipal de Meleiro, CPF nº 029.201.079-68
m as seguintes quantias:
6.1.2.1. R$25.483,76 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE ATRASO NO REPASSE DE VALORES
AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA,
em descumprimento ao previsto no art. 4º e no § 1º do
art. 12 da Lei (federal) n. 4.320/64 (item III-B.1.1 do Relatório DMU)

Aliás, esse é o entendimento pacíﬁco dessa Corte. São
inúmeros os julgados desse Tribunal nesse sentido, ex
vi:
ACÓRDÃO TC-939/2016 - PLENÁRIO

das despesas indevidas com juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento das parcelas do débito
junto à Previdência Social, mediante Tomada de Contas Especial;

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3051/2014, ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:

4. Determinar à atual gestão da Prefeitura Municipal de
São Mateus para que recolha tempestivamente os valores relativos a contribuições previdenciárias retidas de
seus servidores e terceiros;

1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto, referente ao exercício de
2013, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “d” e
“e” da Lei Complementar 621/2012, pelo cometimento
da irregularidade apontada no Relatório Técnico Contábil RTC 213/2015, qual seja, ausência de recolhimento
de valores retidos de servidores e terceiros, indicando
apropriação indevida de recursos financeiros (Base Normativa: artigos 35, 85, 92, 101 e 105 da Lei Federal nº.
4.320/1964; artigos 865 e 868, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1999, alterado pelo inciso I, alínea “d”, do artigo 70 da Lei 11.196/2005; artigos 37 e
158, inciso I, da Constituição da República Federativa do
Brasil e artigo 30 da Lei nº. 8.212/1991);

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC2674/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de novembro de
dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

2. Aplicar multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) ao senhor Amadeu Boroto, com amparo no artigo 135, inciso II da Lei Complementar 621/2012;
3. Formar autos apartados, nos termos dos art. 38, parágrafo único, e art. 281 do Regimento Interno, mediante a juntada de cópias do RTC, ITI, ICC, ITC e do Acórdão,
para quantiﬁcação do dano causado ao erário em razão
www.tce.es.gov.br

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1753/2015 - PRIMEIRA CÂMARA

1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Aurecil Gonçalves Muruci, relativas ao exercício de 2013, nos termos do inciso III,
do art. 84, incisos “c” e “d” da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos firmados (Item
II.I da ICC 201/2015).
Base legal: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República, Lei 4.320/64.
2. Aplicar multa ao responsável, Sr. Aurecil Gonçalves
Muruci, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atuaSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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lizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da
LC 621/2012, dosada na forma do artigo 389, incisos
II e III, da Resolução TC 261/2013, por se tratar de pretensão punitiva em virtude da irregularidade mantida;
3. Determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Divino de São Lourenço que:
3.1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos
responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos
ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionadas
ao parcelamento ﬁrmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item III.I da ICC 201/2015), com fulcro no artigo 83, §1º5, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda,
outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC
nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas
Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de
90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da IN TC 32/2014;
3.2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN
TC 32/20146 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua devolução ao erário do município, nos termos
dos arts. 152 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº
32/2014.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1755/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC-

3146/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de novembro de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar irregulares as contas da Prefeitura de Divino de
São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa, no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2013, nos termos do inciso III, do art. 84, incisos “c” e “d” da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
“Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos firmados (Item
II.I da ICC 202/2015).”
Base legal: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República, Lei
4.320/64.
2. Aplicar multa ao responsável, Sr. Miguel Lourenço da
Costa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da
Lei Complementar 621/2012, dosada na forma do artigo 389, incisos II e III, do Regimento Interno, por se tratar de pretensão punitiva em virtude da irregularidade
mantida;
3. Determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Divino de São Lourenço que:
3.1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos
responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos
ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionadas ao
www.tce.es.gov.br

parcelamento ﬁrmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item III.I da ICC 201/2015), com fulcro no artigo
83, §1º , da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias,
na forma do art. 14 da IN TC 32/2014;
3.2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Como se verifica nas decisões colacionadas, quando não
há quantificação do dano ao erário causado pelo atraso
no recolhimento, gera-se o dever de formação de autos
apartados ou de adoção de providências administrativas
cabíveis pela unidade gestora, ambos objetivando identificar os responsáveis e reaver para os cofres públicos os
encargos derivados do não pagamento tempestivo das
referidas contribuições.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui à proposta da área técnica contida na ITC 3424/2018, sem prejuízo da expedição das determinações sugeridas, bem como pela aplicação de multa ao responsável.
Requer, outrossim:
1. determinar ao gestor responsável que:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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1.1 instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos
responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos
ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos, com
fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda,
outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº
32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
1.2. comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
Vitória, 1 de fevereiro de 2019.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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:

Base legal: Art. 83 e 93 da Lei 4.320/64

1.1 MANTER as seguintes irregularidades apontadas no
Relatório Técnico Contábil 83/2018, sob a responsabilidade do senhor João do Carmo Dias:

Base legal: Art. 83 e 93 da Lei 4.320/64

1.1.1 Encaminhamento da PCA fora do prazo regimental (subitem 2.1.1 do RTC 83/2017)
Base Legal: Art. 139 da Resolução TC 261/13.
1.1.2 Os demonstrativos ﬁnanceiros foram elaborados em desacordo com as normas contábeis e apresentaram divergências entre si (subitem 3.1.1 do RTC
83/2017)
Base Legal: MCASP – 6ª Edição, NBC T 16.6 – Demonstrações contábeis, Portaria STN nº 438/12 e Anexo II da Resolução TC 297/16.
1.1.3 Não comprovação da existência física de disponibilidade bancária registrada na contabilidade (subitem
3.2.1.1 do RTC 83/2017)
Base legal: IN TC 34/15 e alterações – Bloco L – Conta dos
ordenadores de despesa dos consórcios públicos.
1.1.4 Divergência entre o saldo contábil informado no
TVDISP e aquele contabilizado no balanço patrimonial
(subitem 3.2.1.2 do RTC 83/2017)
Base legal: IN TC 34/15 e alterações – Bloco L – Conta dos
ordenadores de despesa dos consórcios públicos e art.
83 da Lei 4.320/64
1.1.5 Incompatibilidade entre o valor liquidado e pago
ao regime geral da previdência social (subitem 3.3.1.1
do RTC 83/2017)
www.tce.es.gov.br

1.1.6 Não comprovação dos valores retidos e recolhidos ao INSS relativos aos empregados (subitem 3.3.2.1
do RTC 83/2017)
1.1.7 Não comprovação da existência física de bens móveis registrado na contabilidade (subitem 3.5.1.1 do RTC
83/2017)
Base legal: Art. 83 da Lei 4.320/64
1.1.8 Não comprovação da existência física de bens em
almoxarifado – bens de consumo registrado na contabilidade (subitem 3.5.4.1 do RTC 83/2017)
Base legal: Art. 83 da Lei 4.320/64
1.1.9 Ausência de providências com relação às faltas
de transferências ﬁnanceiras (subitem 3.6.1.1 do RTC
83/2017)
Base legal: Art. 8º da Lei 11.107/05 e Contratos de rateio
1.1.10 Não conformidade entre o somatório dos valores transferidos pelos entes consorciados e daquele recebido pelo consórcio (subitem 3.6.1.2 do RTC 83/2017)
1.1.11 Ausência de divulgação dos atos administrativos,
orçamentários, patrimoniais, ﬁnanceiros e ﬁscais. (subitem 3.7.1 do RTC 83/2017)
Base legal: Artigos 14 e 15 da Portaria STN 274/2016
1.2 JULGAR IRREGULARES as contas do senhor João do
Carmo Dias à frente do Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana – CIM Pedra Azul no exercício de 2016,
pela prática de atos ilegais apontados nos itens 1.1 a
1.11 acima discriminados, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar Estadual
621/2012, condenando-o à multa pecuniária individuSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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al de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no artigo 87, inciso IV c/c artigo 88 e artigo 135, inciso I da Lei
Complementar 621/2012;
1.3 DETERMINAR ao Consórcio, com fulcro no art. 87,
inciso VI, da LC 621/12, na figura do seu atual presidente, ou a quem lhe tenha sucedido, que:
1.3.1 adote medidas administrativas para o envio da
Prestação de Contas Anual no prazo estabelecido no art.
139 da Resolução TC 261/13;
1.3.2 adote medidas necessárias para que seja enviada de forma completa e detalhada, nas futuras prestação de contas, os demonstrativos contábeis, seguindo
as orientações contidas no MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 6ª Edição, na NBC T
16.6 (R1) – Demonstrações contábeis e na Portaria STN
nº 438/2012;
1.3.3 adote medidas administrativas visando a comprovação da existência física de disponibilidade bancária
registrada na contabilidade;
1.3.4 encaminhe nota explicativa, junto à prestação
de contas anual do exercício corrente, informando as
providências tomadas e os ajustes realizados no tocante
em relação as divergências apuradas entre o saldo contábil informado no TVDISP e aquele contabilizado no balanço patrimonial;
1.3.5 encaminhe nota explicativa, junto à prestação
de contas anual do exercício corrente, informando as
providências tomadas e os ajustes realizados no tocante
em relação as divergências apuradas entre o valor liquidado e pago ao regime geral da previdência social;
1.3.6 efetue o recolhimento das obrigações retidas
dos servidores aos RGPS, visando regularizar a situ-

ação da entidade e que tome as medidas administrativas necessárias, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso;
1.3.7 sejam tomadas as providências, com a finalidade
de realizar e informar em notas explicativas das futuras
prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes
contábeis realizados em função das divergências encontradas nos saldos dos bens móveis e em almoxarifado;
1.3.8 encaminhe nota explicativa, junto à prestação
de contas anual do exercício corrente, informando as
providências tomadas e os ajustes realizados no tocante
em relação as divergências apuradas entre o somatório
dos valores transferidos pelos consorciados e daquele
recebido pelo consórcio;
1.3.9 adote medidas, no que tange à divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos, para
dar completo atendimento às exigências da Portaria STN
274/2016, que revogou a Portaria STN 72/2012.
1.3.10 instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do dano, bem como identificação
dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em
atraso das parcelas devidas referentes às contribuições
previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos,
com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de
incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC
nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
www.tce.es.gov.br

1.3.11 comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1392/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

ficativas por parte do responsável (prazo expirado em
08/08/2018), os dados referentes às prestações de contas demandadas foram homologados, estando o jurisdicionado em conformidade com a regulamentação pertinente.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal

Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer 4313/2018).

Exercício: 2018

É o relatório.

UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco

2 FUNDAMENTAÇÃO

Processo: 04956/2018-7

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ALENCAR MARIM
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – ABERTURA, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento das Prestações de Contas Mensais referente
à abertura, janeiro, fevereiro e março de 2018, da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do senhor Alencar Marim.
Mediante a Decisão SEGEX 341/2018, o responsável foi
citado pelo não atendimento ao Temo de Notificação
Eletrônico e notificado para encaminhar as Prestações
de Contas faltantes.
Mediante a Instrução Técnica 147/2018, o Núcleo de
Contabilidade e Economia – NCE verificou que, embora não tenha sido constatada a protocolização de justi-

Tendo em vista o encaminhamento das Prestações de
Contas Mensais referentes à abertura, janeiro, fevereiro
e março de 2018, ratiﬁco o opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 330, inc. IV do Regimento Interno.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1393/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05629/2018-3

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 ARQUIVAR os presentes autos, com base no artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Representante: JUVENAL CALIXTO FILHO, ADMILSON RIBEIRO BRUM, PAULO ROBERTO DOS REIS, WILSON PINTO
DAS MERCES, EMERSON LIMA, HUANDER CLEIDY CAR-
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DOSO DE SOUZA, ZIRENE SURDINI VALLI
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – CIENTIFICAR TCU
E CGU - ARQUIVAR
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

nica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
Instrução Técnica Conclusiva 3317/2018, nos seguintes
termos:
“[...]

1 RELATÓRIO

2. PRELIMINARMENTE

Trata-se de expediente endereçado ao Presidente desta Corte de Contas por Vereadores da Câmara Municipal
de Barra de São Francisco, requerendo providências para que “se proceda a instalação de Inquérito Civil, no sentido de apurar eventual ato de Improbidade Administrativa pelo Sr. Prefeito Municipal, Alencar Marim (PT), e a
Sra. Secretaria Municipal, Delma Kerr, em razão de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos federais
referentes à educação alimentar e ao Programa Nacional de Alimentação Escoar nas escolas do município de
Barra de São Francisco”.

Preliminarmente, antes de passarmos para o tópico seguinte, é preciso tecermos alguns comentários.

Foram os autos encaminhados a SecexSES para exame
prévio de admissibilidade. Este elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3317/2018, onde opina pelo não conhecimento e arquivamento do presente expediente.

A lei, que trata do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), expressa que seu objetivo é o de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por
meio de ações de educação alimentar e nutricional e da
oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo (art. 4º). Nesse sentido, os recursos financeiros consignados no orçamento
da União para a execução do programa são repassados
em parcelas aos entes federativos e às escolas federais
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE, de forma automática, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em
conta corrente específica, devendo o seu montante ser

O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido no Parecer 4086/2018 na lavra do Procurador Especial de Contas Senhor Luciano Vieira.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Téc-

A Lei Federal nº 11.947/2009 dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direito na Escola (PDDE) aos alunos da educação básica.
Para lei, conforme encontra-se expresso em seu artigo
1º, alimentação escolar é todo alimento oferecido no
ambiente escolar, independentemente de sua origem,
durante o período letivo, dispondo, seu artigo 3º, que
a alimentação escolar é direito dos alunos da educação
básica pública e dever do Estado.

www.tce.es.gov.br

incluído nos respectivos orçamentos, e utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios (art. 5º,
caput e §§ 1º e 2º).
Quanto à prestação de contas dos recursos recebidos, o
artigo 8º da lei possui a seguinte dicção:
Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
apresentarão ao FNDE a prestação de contas do total
dos recursos recebidos.
No § 2º do artigo 8º consta a obrigação dos entes em
manterem em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de
aprovação da prestação de contas da concedente, os documentos a que se refere o caput do artigo 8º, juntamente com todos os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros transferidos na forma da
lei, ainda que a execução esteja a cargo das respectivas
escolas. Continua dizendo que os entes estariam obrigados a disponibilizar esses arquivos sempre que solicitado
aos seguintes órgãos: Tribunal de Contas da União, FNDE, Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e Conselho de Alimentação Escolar - CAE.
No § 3º do mesmo artigo 8º há a previsão de realização
de “auditagem” por parte do FNDE em relação à aplicação dos recursos, a cada exercício financeiro, por sistema
de amostragem, permitida a delegação de competência
a outro órgão ou entidade estatal.
Deve-se observar que o artigo 9º da lei possibilita a criação de mecanismos adequados à fiscalização e ao monitoramento da execução do PNAE por parte do próprio
FNDE, dos entes responsáveis pelos sistemas de ensino
e dos órgãos de controle externo e interno federal, estadual e municipal, isso segundo suas competências próSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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prias ou na forma de rede integrada, possibilitando o parágrafo único a celebração de convênios ou acordos, em
regime de cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do programa.

recursos utilizados será considerada no próximo tópico,
quando da análise dos requisitos de admissibilidade.

FNDE;

Na oportunidade, informamos que esta Secretaria realizou auditoria na temática alimentação escolar, mas voltada para a rede estadual de ensino, sendo, portanto,
objeto diverso do tratado nos presentes autos, não havendo fiscalização em curso abordando tais recursos.

TCU;

3. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Órgãos de controle interno do Poder Executivo da União;

A presente representação, após proceder a breves comentários acerca da Lei nº 11.947/2009, que regulamenta o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
informa que “nos últimos dias” teria faltado alimentos
na merenda escolar em determinadas escolas do município, conforme noticiado na imprensa local, e que no dia
14/06/2018, teria sido servido apenas arroz na merenda da Escola Municipal João Bastos, e que haveria fortes
indícios de irregularidades e má gestão dos recursos federais referentes à educação alimentar nas escolas municipais.

Já no que tange à denúncia, o artigo 10 é claro ao expressar que essa poderá ser feita aos seguintes órgãos:

Ministério Público;
CAE (Conselho de Alimentação Escolar).
O artigo 17, inciso IX, traz como competência dos Estados, DF e Municípios a prestação de contas dos recursos
financeiros recebidos à conta do PNAE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
De todo o exposto, resta clara a competência federal precípua para a fiscalização dos recursos repassados nesse
contexto.

O artigo 182 do RITCEES elenca os legitimados a representarem ao Tribunal. No inciso IV consta os Vereadores. Vejamos:
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
Cumprido esse requisito, cabe-nos mencionar que o
mesmo RITCEES, em seu artigo 177, elenca os requisitos de admissibilidade da denúncia, em seus cinco incisos, que são aplicáveis às representações, conforme artigo 182, parágrafo único e artigo 186. Esses requisitos,
que podemos chamar de explícitos, são os seguintes:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;

Mesmo considerando que os representantes foram muito claros ao mencionarem que as possíveis irregularidades seriam na aplicação dos recursos federais, tendo, inclusive, transcrito o artigo 10º da Lei 11.947/2009 que
elenca órgãos federais e CAE como recebedores de denúncias, procedemos consulta junto ao sistema CIDADES, especificamente na Subfunção 306 – Alimentação
e Nutrição, e só verificamos a existência de empenho, liquidação e pagamento na fonte 107 – RECURSOS DO FNDE (consta do sistema dados relacionados aos primeiro
quatro meses do ano).

Ao final da exordial, a solicitação das autoridades legislativas municipais foi no sentido de se proceder a “instalação de Inquérito Civil, no sentido de apurar eventual ato
de Improbidade Administrativa” em razão de “possíveis
irregularidades na aplicação dos recursos federais referentes à educação alimentar e ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar nas escolas do município de Barra
de São Francisco”.

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

O material probatório juntado pelos representantes refere-se a cópias do que parece ser um site da internet, e
material fotográfico não preciso.

Quanto ao indício de prova, entretanto, a representação
colaciona apenas impressos de site de internet e material fotográfico não dotado de grande precisão.

A presença de recursos federais e toda a competência
de órgãos da União para procederem à fiscalização dos

Passa-se agora à análise dos pressupostos de admissibilidade da representação.

Ressalte-se que há fotografia cuja legenda aponta que
alguns vereadores estariam fiscalizando a merenda es-

www.tce.es.gov.br

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Vê-se que a representação é redigida com clareza, apontando faro (sic), autoria, circunstâncias e elementos de
convicção.

Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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colar, não constando, entretanto, qualquer relatório ou
termo circunstanciado relacionando, de modo mais técnico, o que foi visto na(s) visita(s).
Na exordial, há a informação no sentido de que haveria
fortes indícios de irregularidades e má gestão dos recursos federais referentes à educação alimentar nas escolas
municipais, apontando-se, entretanto, apenas duas situações concretas, a saber: a) que nos últimos dias teria
faltado alimentos na merenda escolar em determinadas
escolas do município; b) que na última quinta-feira, dia
14/06/2018, teria sido servido apenas arroz na merenda
da Escola Municipal João Bastos.
Não se verifica, portanto, maiores indícios que denotem
as irregularidades ou má gestão de recursos públicos, de
modo corrente, apontando-se apenas essas situações
concretas.
Ademais, é preciso tecermos outras considerações acerca da competência, tema central em sede de controle,
podendo tal matéria ser considerada uma preliminar em
relação aos outros pontos, considerando os apontamentos já realizados no tópico 2 da presente instrução.

competências a serem exercidas.
A redação do artigo 71 é explicada por tratar a Constituição Federal da fiscalização da União. No âmbito dos Estados, o controle externo é titularizado pela Assembleia
Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e no âmbito municipal, é titular a Câmara de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas do Município,
quando houver (e esse é o caso apenas dos municípios
Rio de Janeiro e São Paulo), e em não havendo, do Tribunal de Contas do Estado.
É essa realidade a retratada pela Constituição do Estado do Espírito Santo, que, também em seu artigo 71, assim dispõe:
Art. 71. 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:
(...)

O controle externo não foi negligenciado pela Constituição Federal. No Título IV, que trata da organização dos
poderes, consta a Seção IX, que se refere à fiscalização
contábil, financeira e orçamentária.

A opção constitucional acerca desse modelo, de separação entre Corte de Contas responsável pela fiscalização
da União e Cortes de Contas responsáveis pela fiscalização dos Estados e Municípios, todos eles autônomos e
independentes, é medida que reverencia o princípio do
federalismo, que, inclusive, a teor do artigo 60, § 4º da
CF/88, constitui-se em

No texto constitucional, no seu artigo 71, consta o seguinte:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

(...)

É decorrente do princípio federativo que cada órgão possui sua competência previamente delimitada na norma

Nos incisos desse artigo estão elencadas as diversas

I - a forma federativa de Estado;

www.tce.es.gov.br

jurídica, instituindo a Constituição Federal um mecanismo de que não é competente quem quer, mas sim quem
recebe essa atribuição.
Nesse caso, considerando a presença de recursos federais, conforme a própria representação narra, e considerando que não detectamos a presença de execução orçamentário fora da fonte 107, que se refere a recursos do
FNDE, somos pelo não conhecimento da representação.
Não obstante, pensamos ser salutar sugerir que o Acórdão a ser emitido nos presentes autos sejam encaminhados ao Tribunal de Contas da União, para conhecimento
das supostas irregularidades.
Ademais, considerando que esta Secretaria de Controle
Externo é responsável pelo desenvolvimento das ações
de fiscalização na área da Educação, informamos que a
presente representação encontra-se em nossos registros, podendo ser considerada quando do planejamento de futuras fiscalizações, em especial auditorias, inspeções, levantamentos e acompanhamentos.
4 CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, sugerimos a seguinte proposta
de encaminhamento:
4.1 Seja a presente representação não conhecida, nos
termos do artigo 177, § 1º, c/c artigo 182, parágrafo único do RITCEES.
4.2 Após deliberação Plenária, e cientificados denunciante e denunciado, somos pelo arquivamento dos autos, conforme artigo 330, § 1º do RITCEES, e o encaminhamento do Acórdão prolatado ao Tribunal de Contas
da União – TCU, para conhecimento.
[...]”
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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:

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1394/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.1 NÃO CONHECER do feito nos termos do nos termos
do artigo 17, caput e §1º, c/c artigo 182, parágrafo único do RITCEES;

Processo: 06651/2017-1

1.2 ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. artigo 330, §1º do RITCEES;

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iúna

1.3 CIENTIFICAR o Tribunal de Contas da União – TCU e a
Controladoria Geral da União - CGU, para conhecimento
do teor da decisão a ser proferida.

Responsável: WELITON VIRGILIO PEREIRA, GEDEAO
NASCIMENTO MENDES

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Representante: RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA
- EPP
Procuradores: JOAO VICTOR DE FREITAS ESPINDULA
(OAB: 13592-ES), TATIANA MIRANDA ESPINDULA (OAB:
13589-ES)
CONTROLE EXTERNO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA
MUNICIPAL DE IÚNA – EXERCÍCIO DE 2017 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
– PREVISÃO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COMPETITIVIDADE DO CERTAME – EXIGÊNCIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NA SEDE DA EMPRESA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – DETERMINAÇÃO E RECO-
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MENDAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Representação com pedido de
cautelar oferecida pela pessoa jurídica Recauchutadora
Colatinense Ltda EPP, em face da Prefeitura Municipal
de Iúna, onde se relata a existência de possível irregularidade no Edital do Pregão Presencial nº 29/2017, realizado para o registro de preços de serviços de recauchutagem de pneus, sob o critério de menor preço unitário.
Por meio da Manifestação Técnica 01215/2017 (documento eletrônico 06) a área técnica sugeriu o indeferimento da cautelar, o que foi acompanhado pela Decisão
TC 4052/2017-1, Primeira Câmara, que decidiu pelo conhecimento da presente representação, indeferimento
da medida cautelar pleiteada, conversão dos autos para o rito ordinário e determinação da oitiva do Pregoeiro para prestar informações acerca das irregularidades
apontadas.
Devidamente notificado, o senhor Gedeão Nascimento
Mendes Cascine Gomes (Pregoeiro) apresentou informações, conforme disposto Resposta de Comunicação
380/2017 (documento eletrônico 16).
Encaminhados os autos, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas (SecexMeios), por
meio da Manifestação Técnica 00423/2018 (documento
eletrônico 30), opinou pelo afastamento do indício de irregularidade, referente à exigência de comprovação de
certificado do INMETRO na execução do contrato, entendendo pela continuidade da representação quanto
aos demais indícios apontados pela Manifestação TécniSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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ca 1215/2017.

todas as condições legalmente exigíveis.

tada lei.

Ato contínuo, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
00303/2018 (documento eletrônico 31) como sugerida a
citação do senhor Gedeão Nascimento Mendes, pregoeiro oficial, para que apresentasse razões de justificativas
e documentos que entendesse necessários à elucidação
dos fatos, o que foi acatado por este gabinete.

Nos termos dispostos nesta Representação, foi verificado o possível teor restritivo das cláusulas 7.5.1 e 7.6.1
do Pregão Presencial 29/2017, que estabeleceram as seguintes condições para aferir a qualificação técnica das
empresas licitantes:

Nos termos delineados, depreende-se que as alterações
introduzidas na redação do artigo 3º da Lei nº 8.666/93
(pela Lei nº 12.349 de 15 de dezembro de 2010) promoveram relevantes modificações na concepção da contratação administrativa vigente no Brasil. Isto porque ao incluir a “promoção do desenvolvimento nacional sustentável”, como finalidade da licitação, o legislador passou
a considerá-la no mesmo patamar de importância que a
garantia da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Prestadas as justificativas, por meio da Petição Recurso
00288/2018 (documento eletrônico 37), o feito seguiu
para análise da área técnica, que manifestou na forma
da Instrução Técnica Conclusiva 3868/2018 (documento eletrônico 44), opinando pela procedência parcial da
representação.
Encerrando a tramitação regimental, a 1ª. Procuradoria
de Contas acolheu integralmente o pronunciamento técnico, conforme registrado no Parecer PPJC 4612/2018-1
(documento eletrônico 48).
II – FUNDAMENTOS
2.1. Cláusulas restritivas de competitividade do certame
Critérios: art. 3º, §1º, inciso I da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Identiﬁcação: Gedeão Nascimento Mendes Cascine Gomes (Pregoeiro Oﬁcial)
Conduta: Incluir no instrumento convocatório exigências
indevidas na fase de habilitação.
Nexo: Ao elaborar edital de licitação com exigências indevidas na fase de habilitação, o pregoeiro contribuiu
para realização de certame com restrição de competitividade.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, uma vez que
cabe ao responsável pela elaboração do edital atender a

7.5.1. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais (CTF/APP);
7.6.1. Alvará de localização e funcionamento emitido pelo Município sede da empresa.
Inicialmente, destaco que as exigências para qualificação
técnica se encontram definidas no artigo 30 da Lei 8.666
de 21 de junho de 1993. Tal regra apresenta um rol taxativo dos documentos que poderão ser exigidos para a
qualificação técnica dos licitantes, sendo vedada a inclusão de exigências que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame, nos termos do
artigo 3º, §1º, I, da Lei nº 8.666/93.
Feitas essas considerações, passo a avaliar o possível caráter restritivo das cláusulas editalícias dispostas no edital Pregão 29/2017, levando em conta o entendimento
apresentado pela área técnica, o qual acompanho neste
voto, bem como sua fundamentação, a qual passo a dispor quase que integralmente, adiante.
A respeito da cláusula 7.5.1, que exigiu Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (CTF/APP), a área técnica entendeu pela sua legalidade, tendo em vista a previsão
contida na Lei Federal nº 6.938/81, que definiu o cadastro como um dos instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente, previsto no artigos 9º, XII e 17, II da ciwww.tce.es.gov.br

Do mesmo modo, o teor do Decreto 7.746 de 5 de junho de 2012, que regulamentou o artigo 3º da Lei
8.666/1993, estabelecendo critérios, práticas e diretrizes
para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas, previu a adoção de práticas de sustentabilidade e sua comprovação por meio de
certificação:
Art. 7º O instrumento convocatório poderá prever que
o contratado adote práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens.
Art. 8º A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório poderá ser feita mediante certiﬁcação emitida por instituição pública oﬁcial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio definido no instrumento convocatório. (g.n.)
Com efeito, a aplicação deste novo conceito poderá vir
a exigir a revisão dos requisitos de habilitação ao procedimento licitatório, posto que reconhecida a legalidade
e a obrigatoriedade da observância dos critérios de sustentabilidade nas licitações, preservada a isonomia enSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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tre os licitantes.
Assim, a exigência contida na cláusula 7.5.1 encontra
amparo no art. 30, IV, da Lei nº 8.666/93, que determina
ao interessado provar “o atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso”.
Na mesma linha interpretativa, o artigo 17, II, da Lei
6.938/1981 estabelece o Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos Naturais como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, cuja finalidade consiste no controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, conforme disposto adiante:

No mesmo sentido, a Instrução Normativa do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) nº 6/2013, que regulamenta a CTF/APP, impõe a obrigatoriedade de inscrição no CTF/APP às pessoas físicas e jurídicas que se
dediquem isolada ou cumulativamente, ao exercício de
“atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de
recursos ambientas”, incluindo a categoria “indústria de
borracha” entre tais atividades, descrevendo essa atividade em seis códigos (9-1 e 9-3 a 9-7), a saber:
Categoria
Código
Indústria de 9-1
borracha
9-3

9-4

Art. 17
[...]
II - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas
que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio
ambiente, assim como de produtos e subprodutos da
fauna e ﬂora. (g.n.)
Em se tratando de serviços de recauchutagem de
pneus, o Anexo VIII da Lei 6.938/1981 (incluído pela Lei
10.165/2000), ao relacionar as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, faz
menção expressa, no código 09, à indústria de borracha, ao beneﬁciamento de borracha natural, fabricação
de câmara de ar, fabricação de recondicionamento de
pneumáticos.

9-5
9-6
9-7

Descrição
Beneficiamento de
borracha natural
Fabricação de laminados e fios de
borracha
Fabricação de espuma de borracha
e de artefatos de
espuma de borracha, inclusive látex
Fabricação de câmara de ar
Fabricação
de
pneumáticos
Recondicionamento de pneumáticos

P. Jurídica

P. Física

Sim

Não

Sim

Não

Sim
Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Ainda sobre o tema, impende trazer à baila o posicionamento da Advocacia-Geral da União, registrado no Parecer nº 13/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU e aprovado
em 17 de novembro de 2014, segundo o qual o Cadastro
Técnico Federal – CTF do IBAMA deverá ser exigido como
requisito de habilitação no certame, nos casos em que
o licitante desempenhe diretamente atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais.
Sobre o assunto, segue a ementa do parecer em comento:
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LICITAÇÕES SUSTENwww.tce.es.gov.br

TÁVEIS. EXIGÊNCIA DE CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILlDADE SÓCIOAMBIENTAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO E REGULARIDADE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA
(CTF)
I - Os critérios e práticas de sustentabilidade serão exigidos por vezes como especificação técnica do objeto; por
vezes como obrigação da contratada; e por vezes como
requisitos de habilitação técnica ou jurídica, seja na execução dos serviços/obras contratados ou no fornecimento de bens, devendo ter como princípio a preservação do
caráter competitivo do certame.
II - Não se pode confundir critérios de aceitabilidade da
proposta (critérios e práticas de sustentabilidade exigidos como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada) com requisitos de habilitação.
III - O Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CJU/SP
orienta quando se deve exigir a inscrição e regularidade
no CTF do IBAMA como critério de aceitabilidade da proposta ou como requisito de habilitação.
IV - Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas neste parecer, a Administração tem a
prerrogativa e o dever legal e moral de exigir nas contratações públicas critérios de sustentabilidade socioambiental, entre eles o registro no Cadastro Técnico Federal, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, quando a Lei nº 6.938, de 1981 e a regulamentação pelo IBAMA assim o exigem (atualmente o tema é regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, de
15 de março de 2013) sob pena de não aceitação da proposta ou inabilitação da licitante, conforme o caso.
V - Portanto, a exigência é legal e não viola os artigos 27
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

287

ATOS DA 1a CÂMARA

a 31 da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666, de 1993).
VI - A afirmação de que os artigos 27 a 31 da Lei Geral de Licitações e Contratos enumeram um rol exaustivo de documentos que poderão ser exigidos na etapa de
habilitação das candidatas à contratação não é de todo
correta. Pelo menos dois dos dispositivos citados dão
abertura para inclusão de diversos documentos e comprovações, desde que essas exigências sejam previstas
em lei especial, tenham pertinência com a contratação
a ser realizada e não frustrem desarrazoada mente a
isonomia e o caráter competitivo do certame. Os dispositivos são o art. 30, IV e o art. 28, V, da Lei nº 8.666,
de 1993.
VII - Foram rechaçados todos os argumentos conhecidos
contrários à exigência, consoante fatos e fundamentos
expostos neste parecer.
Na mesma vertente, no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis publicado em abril/2016 pela Consultoria-Geral da União (CGU) consta orientação relativa ao CTF/APP,
no caso de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais (com menção expressa a
“pneus e similares”), no sentido de fazer inserir no edital
do certame licitatório, como item de habilitação jurídica
da empresa licitante, texto contendo exigências cuja redação assemelha-se à que constou no item 7.5.1 do edital de pregão eletrônico 029/2017 em análise.
Destaco, conforme registrado pela análise técnica, que o
Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CJU/SP serviu
de referência nacional para todos os poderes de todas
as esferas de governo, inclusive, pela Advocacia Geral da
União, que o indica como referência de orientação para
a Administração Pública Federal.

Sob a ótica da jurisprudência de outros Tribunais, a área
técnica também destacou o entendimento exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que ao
tratar da denúncia 10077873 se manifestou favorável a
inclusão da exigência em procedimento licitatório, dependendo da natureza do objeto:
DENÚNCIA. PREGÃO PRESENCIAL. AQUISIÇÃO DE PNEUS
E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEALMENTO.
APONTAMENTOS. CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO IBAMA. GUIA DE IMPORTAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO OBJETO. INDIVISIBILIDADE DO OBJETO. JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL. IMPROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÃO.
1. Dependendo da natureza do objeto, a Administração
pode exigir na fase de habilitação da licitação certiﬁcado de regularidade junto ao Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA,
em nome do fabricante, com supedâneo nas normas de
defesa do meio ambiente e no inciso IV do art. 30 da Lei
n. 8.666, de 1993.
2. É possível estabelecer a obrigatoriedade de se apresentar a guia de importação do produto, original ou cópia, desde que seja exigida apenas no momento da entrega do produto licitado, e que tal exigência esteja expressamente prevista no edital de licitação e no contrato, nos termos da Consulta n. 875563 respondida na Sessão do Tribunal Pleno do dia 27/09/2012.
3. Embora o § 1º do art. 23 da Lei n. 8.666, de 1993, estabeleça o parcelamento como regra geral e, por decorrência, a formação de lote único como exceção nos certames, no presente caso a indivisibilidade e o critério de
julgamento pelo menor preço global demonstrou ser admissível. (g.n.) (TCE-MG - DEN: 1007873, Relator: CONS.
www.tce.es.gov.br

MAURI TORRES, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data
de Publicação: 07/12/2017)
Ao se manifestar quanto à mesma denúncia, o Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas MG
entendeu que os serviços de recauchutagem de pneumáticos se inserem dentre aquelas sujeitas à obtenção
de licenciamento ou autorização ambiental de funcionamento, sendo a apresentação de certificado de licenciamento ambiental, condição sine qua non para a execução dos serviços.
Isso porque o serviço licitado – reforma de pneus – é
prestado por estabelecimento cuja atividade depende
de autorização ou licenciamento, por força do disposto
na Lei nº 6.398/81, conforme detalhado na informação
técnica de ﬂs. 79/86:
Analisando a listagem das atividades contida no Anexo
Único da DN 74/2004, verifica-se que a atividade “recauchutagem de pneumáticos”, objeto desta licitação,
se insere dentre aquelas sujeitas à obtenção de licenciamento ou autorização ambiental de funcionamento.
A particularidade do empreendimento, quanto à área e
número de empregados, é que sujeitará a atividade a esta ou aquela exigência ambiental.
Assim, sendo a obtenção de Certiﬁcado de Licenciamento Ambiental ou de Autorização Ambiental de Funcionamento condição sine qua non para o exercício da
atividade de reforma de pneus, em virtude de imposição da lei, entendo que a Administração está obrigada
a exigir a sua apresentação.
Deste modo, é possível exigir o certificado de regularidade da empresa fabricante perante o IBAMA na fase de
habilitação do certame, nos termos dispostos nas norSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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mas de defesa do meio ambiente e no art. 30, IV, da Lei
n. 8.666, de 1993.
Sem embargo, em que pese a possibilidade de se incluir
o certificado do IBAMA (CTF/APP) como requisito para a
habilitação do certame, entendo que o documento poderá ser exigido pela administração pública, por ocasião
da celebração do contrato, a fim de favorecer a ampla
participação dos potenciais interessados. Nesse sentido, é o entendimento exarado pelo Ministério Público de
Contas, o qual, na ocasião, foi acompanhado pelo Plenário daquela Corte:
[...]
Todavia, o Poder Público não está obrigado fazer tal exigência na fase de habilitação, podendo fazê-lo no momento da celebração do contrato, havendo ou não previsão expressa no ato convocatório.
Mostra-se, inclusive, ser mais vantajosa para a Administração a exigência do sobredito documento como condição de contratação, pois, nesse caso, permite-se a participação de empresas que ainda não obtiveram o documento, mas que poderão consegui-lo antes da celebração do contrato. Tal medida amplia o número de interessados e aumenta a competitividade, possibilitando que o
Poder Público consiga melhores preços. (g.n.)
[...]
Logo, embora fosse mais pertinente exigir o certiﬁcado
de regularidade do fabricante dos pneus perante o IBAMA apenas em relação ao vencedor do certame, entende-se correta a exigência contida no subitem 7.2.2.7 do
edital, considerando os critérios e práticas de sustentabilidade socioambientais. (g.n.)
Deste modo, e levando em conta estas premissas, en-

tendo pela legalidade da exigência contida no item 7.51
do edital de pregão presencial nº 29/2017, para os casos
de contratação de serviços de recauchutagem de pneus,
afastando assim, o indício de irregularidade apontado.
Superado este ponto, passo a analisar a possível restrição
contida na cláusula 7.6.1 do mesmo pregão 29/2017, eis
que seu teor exigia a apresentação de alvará de localização e funcionamento emitido pelo Município sede da
empresa, conforme se verifica adiante:
7. HABILITAÇÃO
7.5. A qualificação técnica depende da apresentação do
seguinte documento
7.6.1. Alvará de localização e funcionamento emitido
pelo Município sede da empresa. (g.n.)
Acerca do tema, ressalto que este Tribunal de Contas já
firmou entendimento no sentido de que o Alvará de funcionamento não poderá ser exigido na fase de habilitação, conforme disposto nos Acórdãos TC 36/2018 e TC
1041/2014.
Desta forma, e como bem ressaltou a área técnica, a
orientação atual é que esse tipo de documentação seja exigida somente do vencedor da licitação, de forma
a exigir dos proponentes, durante a fase de habilitação,
apenas a declaração de disponibilidade dessa documentação ou de que a empresa reúne condições de apresentá-la no momento oportuno”, de forma a verificar a
documentação diretamente junto à empresa declarada
vencedora.
Todavia, e diante da análise do caso em concreto, a área
técnica manifestou-se pelo afastamento da sanção ao
responsável e estabelecimento de determinação ao jurisdicionado, em face das razões adiante dispostas, as
www.tce.es.gov.br

quais acompanho integralmente:
Não obstante, verifica-se que no caso concreto quatro
empresas atenderam à convocação, sendo que três delas prosseguiram no certame, formulando as respectivas
propostas, em regime de aparente concorrência e competitividade, a saber Mega Recapagens Ltda EPP, Renova Tração Recapagem Ltda e Turbo Recapagens e Serviços Ltda, conforme consta da Ata de Realização do
Pregão Presencial nº 0029/2017 (peça complementar
06136/2017, documento eletrônico 04, ﬂs. 67/74).
Além disso, conforme informado pelo pregoeiro em sua
resposta de comunicação 00380/2017 (documento eletrônico 16) “todas as empresas habilitadas apresentaram seus respectivos alvarás e durante o prazo de publicação do edital, não houve qualquer pedido de impugnação”.
Ressalta-se que a empresa representante – Recauchutadora Colatinense Ltda - foi alijada do certame, mas por
motivo diverso do que ora se questiona. Nesse ponto,
importante registrar que o questionamento que aqui se
discute não foi suscitado pela representante em sua petição inicial (documento eletrônico 02), mas decorreu
de ampliação do escopo por parte da área técnica desta
Corte de Contas.
Ainda foi destacado pelo pregoeiro a economicidade
da licitação que teve seu valor orçamentário estimado em R$ 328.224,36, chegando ao valor licitado de R$
314.894,96, economizando R$ 13.329,40.
Ademais, em sua defesa/justificativa 0121/2018 (documento eletrônico 41), o justificante afirma que a partir
do edital 32/2017 foi retirado dos editais da municipalidade a exigência de alvará de funcionamento, coadunanSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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do-se com as mais recentes orientações dos Órgãos de
Contas e Controle do Estado e da Federação.
Destarte, em que pese a indevida exigência de alvará de
localização e funcionamento emitido pelo Município sede da empresa como condição de habilitação, sugere-se,
em face das considerações sobre o caso ora apreciado e
seguindo a linha já adotada por esta Corte de Contas em
situação análoga (Acórdão TC-492/2013), a não aplicação de sanção ao responsável, ficando apenas a determinação ao ente jurisdicionado.
Deste modo, verifico que a exigência estabelecida no
certame não ocasionou prejuízo à empresa representante e às demais participantes, não tendo contribuído para
a desclassificação de possíveis interessados na disputa.
Destaco, inclusive, que o pregoeiro, ciente do posicionamento desta Corte de Contas, promoveu a alteração do
modelo de edital de licitação da Municipalidade, suprimindo a exigência de alvará de funcionamento de seu
conteúdo. Tal assertiva foi devidamente constatada por
este gabinete, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal (https://iuna.es.gov.br/licitacao/detalhe/pp-0522018.html).
Sendo assim, e em que pese a exigência indevida de alvará de localização e funcionamento emitido pelo Município, opto pelo afastamento da aplicação de multa ao
responsável, por entender que o caso em concreto não
caracteriza a prática de ato com grave infração a norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial, razão pela
qual voto por seguir a linha já adotada por esta Corte de
Contas em situação análoga, nos termos do Acórdão TC
492/2013.

III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o 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 PARCIALMENTE 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 razões de justificativas do senhor Gedeão Nascimento Mendes Cascine Gomes (Pregoeiro
Oficial) no exercício de 2017, especificamente, quanto à
previsão constante do item 7.6.1 do edital do pregão eletrônico 29/2017 - Alvará de localização e funcionamento
emitido pelo Município sede da empresa.
1.3 DETERMINAR à Prefeitura Municipal de Iúna, nos
termos dispostos no art. 207, IV, da Resolução 261/2013
(RITCEES):
1.3.1 que em situações futuras e análogas, o executivo
municipal se abstenha de exigir como condição de habilitação, documentos que não constem do rol dos artigos
28 a 31 da Lei 8.666/93, em consonância com as normas
www.tce.es.gov.br

legais, bem como a jurisprudência dominante;
1.4 RECOMENDAR que sejam avaliadas as cláusulas
editalícias referentes à habilitação do certame, visando identificar quais documentos podem ser exigidos no
momento de celebração do contrato, a fim de promover a ampla participação e competitividade dos licitantes, nos termos do artigo 206, parágrafo 2º do Regimento Interno;
1.5 DISPENSAR a Secretaria Geral de Controle Externo
do monitoramento da determinação imposta;
1.6 Dar CIÊNCIA ao representante e às partes, na forma
regimental; e
1.7 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1395/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03485/2018-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMVNI - Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE –
EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas Câmara Municipal de
Venda Nova do Imigrante, relativa ao exercício de 2017,
cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor José Luiz Pimenta de Souza.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00321/2018-4 (evento 44), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Téc-

nica Conclusiva 03861/2018-8 (evento 45), nos seguintes termos:

adunam-se com as normas atinentes à matéria.

9. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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.

A prestação de contas anual analisada reﬂetiu a conduta do presidente da Câmara Municipal de Venda Nova
do Imigrante, sob a responsabilidade do Sr. JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUZA, 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. JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUZA, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

III

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:

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 04605/2018-1 (evento 49) e
manifestou-se de acordo com área técnica.

1.1 Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Venda Nova do Imigrante, sob a responsabilidade do
senhor José Luiz Pimenta de Souza, 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.

II

1.2 Arquivar os autos após os trâmites legais.

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 cowww.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1396/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03510/2018-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMI - Câmara Municipal de Iconha
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JOSE ANTONIO MARCONSINI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – EXERCÍCIO DE 2017 –
JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas Câmara Municipal de

Iconha, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor José Antônio Marconsini.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00347/2018-9 (evento 62), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 0908/2018-1 (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 Iconha, sob a
responsabilidade do Sr(a). José Antônio Marconsini, 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(s) Sr(s). José Antônio Marconsini, no exercício de 2017, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Acrescenta-se sugestão de RECOMENDAR ao chefe do
Poder Legislativo Municipal que nos próximos exercícios:

4.5.1.1.2.01.00 - Cota Recebida (item 5.2.3).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC 04692/20181 (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

• A abertura de créditos adicionais seja realizada exclusivamente por meio de decreto executivo em atenção ao
disposto no artigo 42 da Lei 4.320/1964 (item 4.1); e

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:

• Proceda o registro do duodécimo na conta

1.1. Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
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de Iconha, sob a responsabilidade do senhor José Antônio Marconsini, 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.

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

1.2. Recomendar ao atual chefe do Legislativo, que:
1.2.1. A abertura de créditos adicionais seja realizada exclusivamente por meio de decreto executivo em atenção
ao disposto no artigo 42 da Lei 4.320/1964.
1.2.2. Proceda o registro do duodécimo na conta
4.5.1.1.2.01.00 – Cota Recebida.
1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS

ACÓRDÃO TC- 1397/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03511/2018-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMMS - Câmara Municipal de Mimoso do Sul
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: SEBASTIAO RENATO CABRAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL – EXERCÍCIO DE
2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas Câmara Municipal de
Mimoso do Sul, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Sebastião
Renato Cabral.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00314/2018-4 (evento 44), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 03845/2018-9 (evento 45), nos seguintes termos:

www.tce.es.gov.br

9
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
(...)
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Sebastião Renato Cabral, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Acrescenta-se ainda as seguintes sugestões ao atual chefe do Legislativo:
- Recomendar 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.
- Recomendar que, quando da devolução dos duodécimos ao Executivo, observe o total das obrigações financeiras assumidas e deixe em caixa disponibilidade financeira suficiente para arcar com o montante total das
obrigações contraídas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC 04645/20185 (evento 49) 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 desnecessáSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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rias 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 Mimoso do Sul, sob a responsabilidade do senhor Sebastião Renato Cabral, 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 chefe do Legislativo, que:
1.2.1. 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 00314/2018-4.
1.2.2. Quando da devolução dos duodécimos ao Executivo, observe o total das obrigações financeiras assumidas
e deixe em caixa disponibilidade financeira suficiente para arcar com o montante total das obrigações contraídas.

1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Recorrente: HAROLDO CORREA ROCHA

2. Unânime.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM FACE DO ACÓRDÃO TC 0108/2018- PRIMEIRA
CÂMARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
– ADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO – CONHECIMENTO DOS EMBARGOS PARA NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1398/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 04584/2018-8, 10350/2016-1
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
senhor Haroldo Corrêa Rocha, em face do Acórdão TC
0108/2018- Primeira Câmara, proferido no bojo do processo TC 10350/2016-1, por meio do qual teve expediente recursal anterior não conhecido ante sua ﬂagrante intempestividade, tendo sido mantidos os termos da decisão do Acórdão TC 796/2016 – Primeira Câmara, proferido no bojo do processo TC 3323/2013 que o condenava
a multa de R$ 3.000,00.
Irresignado com o deslinde do feito, o interessado opôs
Embargos de Declaração, pretendendo conferir efeitos
modificativos ao julgado, sob a alegação de que o Acórdão TC 0108/2018 deixou de observar a alteração do Regimento Interno do TCEES quanto à fungibilidade e o
prejuízo processual.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NRC elaborou a Instrução técnica de Recurso 00238/2018-7 (peça 08) em que sugere o
conhecimento e não provimento dos presentes Embargos de Declaração.
Considerando a manifestação técnica, submeti o feito ao
crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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que, por meio do Parecer 04111/2018-2 (peça 12), se
pronunciou em concordância com os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pelo NRC, qual seja, conhecimento e não provimento ao Recurso.

II - o pedido for juridicamente impossível;

I - ser interposto por escrito;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.

II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;

II

FUNDAMENTAÇÃO

§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
pressupostos de legitimidade e tempestividade.

II.1

ADMISSIBILIDADE

[...]

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento dos presentes embargos, notadamente os
genéricos constantes dos artigos 153 e 162 e os específicos impostos pelos artigos 167 e 168, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:

Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em petição dirigida ao
Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório
ou omisso, dentro do prazo improrrogável de cinco dias,
vedada a juntada de qualquer documento.
§ 2º Os embargos de declaração interrompem os prazos
para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados e para interposição dos demais recursos previstos
nesta Lei Complementar.
Art. 168. Quando os embargos forem considerados manifestamente protelatórios e o Plenário ou a Câmara assim os tiver declarado, será aplicada multa ao embargante, nos termos do artigo 135, inciso XIII, desta Lei Complementar.

III - conter a qualificação indispensável à identificação do
recorrente;
IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada;
V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico;
VI - conter os documentos que o instruirão, quando for
o caso.
Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e distribuição ao Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento.
Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal.
III – o Ministério Público junto ao Tribunal.
Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando:
I – não se achar devidamente formalizado;

§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:

Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida dos pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a 398 – e específicos – art. 411 a 414 –, senão
vejamos:

I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;

Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades:

V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.

I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamente inepta.

www.tce.es.gov.br

II – for manifestamente impróprio ou inepto;
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
IV – for intempestivo;
Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:
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I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II – o pedido for juridicamente impossível;
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II – determinar a realização de citação, notificação, diligência, inspeção ou auditoria;
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal, em petição dirigida ao Relator.
§ 2º Os embargos de declaração serão interpostos dentro do prazo improrrogável de cinco dias, contados na
forma da Lei Orgânica do Tribunal.

§ 5º Identificado e apontado pelo Conselheiro Relator argumento que possa resultar em efeito modificativo da
decisão impugnada, os embargos de declaração serão
remetidos à Secretaria de Controle Externo de Recursos
para elaboração de instrução técnica. (Parágrafo acrescido pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).
Art. 412. Quando os embargos forem considerados manifestamente protelatórios e o Plenário ou a Câmara assim os tiver declarado, será aplicada multa ao embargante, nos termos do art. 135, inciso XIII, da Lei Orgânica do
Tribunal.
Art. 413. Providos os embargos de declaração, a decisão
se limitará a corrigir obscuridade, omissão ou contradição apontada pelo recorrente.
Art. 414. É vedada a juntada de documentos nos embargos de declaração.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências para o processamento dos embargos de declaração
por este Tribunal de Contas.
No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento, uma vez que interposto em face
de Acórdão, respeitada a tempestividade (prazo de cinco
dias para sua interposição) e legitimidade pois formulado pela parte interessada.

§ 3º Os embargos de declaração interrompem os prazos
para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados, bem como para interposição dos demais recursos
previstos na Lei Orgânica do Tribunal.

Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualificação do embargante, os fundamentos de fato e de direito e traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos, além de ser desprovida de documentos, já que vedados à espécie.

§ 4º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os prazos recomeçam a contagem a partir da publicação do
acórdão que julgou os embargos.

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço os presentes
embargos de declaração em juízo monocrático de admiswww.tce.es.gov.br

sibilidade e passo ao mérito dos aclaratórios.
II.2
MÉRITO - DA INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO
Como se sabe, o mérito dos embargos declaratórios reside em obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presente na decisão embargada.
No caso em exame, o embargante alega haver contradição no Acórdão TC 0108/2018-Primeira Câmara, consubstanciada na Emenda Regimental n° 006 de
29/03/2016, republicada em 13/04/2016, como se vê no
trecho que a seguir transcrevo:
[...]
Trata-se de Acórdão que não conheceu o recurso de reconsideração interposto, haja vista o descumprimento
do pressuposto de admissibilidade de tempestividade do
agravo, mantendo a decisão do Acórdão TC-796/2016Primeira Câmara.
Ocorre que muito embora o recurso à época interposto tenha sido incabível para atacar determinado tipo
de decisão, como a proferida por meio do Acórdão TC
- 796/2016, é importante destacar que a matéria tratada no artigo 427, §2° do Regimento Interno do TCEES fora recentemente alterada por essa Corte de Contas, através da Emenda Regimental n° 006, de 29/03/2016, republicada em 13/04/2016, causando, assim, uma mudança
no entendimento do Tribunal.
Dessa forma, com base no princípio da fungibilidade em
que se objetiva priorizar a vista do recurso em detrimento da sua forma, relevando certas condições como ausência de erro grosseiro, má fé e presença de dúvida objetiva na interposição,
mesmo que o recurso interposto tenha se dado fora do
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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prazo, que se pleiteia a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos, a fim de que seja modificada a decisão processual, para que o pedido constante do
recurso de reexame seja recebido como agravo, mesmo
que fora do prazo. A aplicação do princípio da fungibilidade tem como causa o interesse da parte que não deve
sofrer prejuízo processual nos casos em que houver erro
na interposição de um recurso por outro, conforme ocorrido no presente caso, tendo em vista alteração recente
da matéria, causado, assim, desconhecimento por parte do recorrente. Logo, acreditando que o recurso interposto era ideal para o presente caso, qual seria a importância do prazo de sua interposição, dado o pressuposto da presença fundada de dúvida e a inexistência de erro grosseiro. No mínimo, essa divergência deve ser considerada irrelevante, já que foi observado o prazo do recurso que o recorrente entendeu como certo para o caso em pauta.
[...]
Apreciando o cerne da questão apresentada, verifico
que os argumentos suscitados pelo embargante no sentido de que o princípio da fungibilidade deve relevar certas condições mesmo que o recurso interposto tenha se
dado fora do prazo, se acatado, pode resultar na concessão de efeito modificativo dos presentes embargos.
No caso em tela, está patente a intempestividade
na interposição do recurso de Agravo autuado no TC
10350/2016, não podendo aplicar o princípio da fungibilidade, em consonância com os julgados desta Corte que,
em casos análogos, o recurso não foi conhecido (ACÓRDÃO TC 973/2017-PLENÁRIO – Processo 3472/2017). Aliás, não cabe aplicar o princípio da segurança jurídica e
da boa-fé, sobretudo, porque a matéria agora está paci-

ficada no âmbito desta Corte de Contas.

para elaboração de instrução técnica.

Outrossim importante registrar que no Processo TC
11409/2015 que trata de Recurso de Reconsideraçção
interposto em face do Acórdão TC n. 637/2015 (Processo
TC n. 9516/2015) , apesar do Recurso de Reconsideração
ter sido recebido como Agravo, ainda que intempestivo, ficou registrado o seguinte no Acórdão 2034/2015 –
Plenário (publicado em 14/03/2016), in verbis:

III

[...]
Entretanto, acaso acatada esta decisão pelo Plenário
e, após a publicação do acórdão que conhecer e julgar este Agravo nos moldes aqui tratados, os recursos
que doravante forem ingressados neste Tribunal deverão preencher todos os requisitos desta modalidade recursal, até mesmo em face dos acórdãos já prolatados
na data da publicação da decisão paradigma e em fruição do prazo recursal para o Recurso de Reconsideração devem seguir o mesmo entendimento aqui esboçado. (Grifou-se!)
Ademais, examinando o presente recurso não vislumbro
contradição nos dispositivos apresentados, bem como,
não contemplo os efeitos modificativos que se refere no
artigo 411, §5° do Regimento Interno do Tribunal (RITCEES):
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal.
[...]
§ 5º Identificado e apontado pelo Conselheiro Relator argumento que possa resultar em efeito modificativo da
decisão impugnada, os embargos de declaração serão
remetidos à Secretaria de Controle Externo de Recursos
www.tce.es.gov.br

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do RITCEES, acompanhando o disposto na Instrução Técnica de Recurso
00238/2018-7 e no Parecer Ministerial 04111/2018-2,
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 CONHECER os presentes embargos de declaração para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO;
1.2 Dê-se ciência CIÊNCIA ao Recorrente, ARQUIVANDO-SE o feito ao final.
2. Unânime. Absteve-se de votar, sem divergência, a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas por motivo de suspeição.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (convocado).
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
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- 1399/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07023/2018-3
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: Outras autoridades (ANNELISE RAGONE
DE MATTOS)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE –
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de representação encaminhada pela Coordenadora-Geral da Operacionalização do FUNDEB e de Acompanhamento e Distribuição de Arrecadação do Salário-Educação – CGFSE, em que narra supostas irregularidades
ocorridas na operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), no município de Muniz Freire.

nal de Contas do Estado), a saber:

O representante alega possível ilegalidade e irregularidade na prestação de serviço de servidor público, que teria dois vínculos ativos, um com o município de Alegre, e
o outro com o município de Muniz Freire, conforme cópia das telas do Portal de Transparência do município de
Muniz Freire, e do Portal de Transparência do Estado do
Espírito Santo.

§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:

Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública – SecexSES elaborou a Instrução Técnica 03876/2018-4 (evento 05) opinando pelo não conhecimento e arquivamento do referido processo.

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;

Submetido o feito ao crivo do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, foi emitido o Parecer 04647/2018-4
(evento 09) onde se pronunciou anuindo à proposta da
Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança
Pública – SecexSES.
II

FUNDAMENTAÇÃO

II.1

ADMISSIBILIDADE

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente
os constantes do artigo 99, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribuwww.tce.es.gov.br

Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;

V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou da função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Ademais, deve-se igualmente observar os requisitos imSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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postos às denúncias, aplicáveis às representações por
expressa disposição do art. 99, §2º da LC 621/2012. Sendo assim, é imperioso que se atente também para as exigências insculpidas no art. 94 da mesma lei, vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço
do denunciante;

III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno), acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os

III - estar acompanhada de indício de prova;

signatários têm habilitação para representá-la.

1. ACÓRDÃO

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

No presente caso, vê-se que a representação é subscrita pela Coordenadora-Geral da de Operacionalização do
FUNDEB e de Acompanhamento e Distribuição de Arrecadação do Salário-Educação – CGFSE estando, portanto,
amparada pelo artigo 99 da LC 621/2012.

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

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida do regramento afeto às representações em
seu artigo 177, como transcrevo abaixo:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de
competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

Contudo, constata-se, que após análise pela área técnica do material probatório juntado aos autos, a notícia
de irregularidade (Ofício nº 26896/2018/CGFSE/DIGEF-FNDE) não foi confirmada pelo representante, mas simplesmente encaminhada, conforme trecho do ofício nº
26896/2018 (peça 02).

Conselheiro relator

1.1 NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, por não atendimento aos requisitos do artigo 177, § 1º, c/c arts. 182,
parágrafo único do RITCEES.
1.2 ARQUIVAR os autos na forma do art. 176, § 3º, inciso I do RITCEES.
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão.

Assim, presente representação não veio acompanhada
de indícios de prova, não estando, portanto, atendidos
também os requisitos de admissibilidade, notadamente
o disposto no inciso III do artigo 94 da Lei Complementar
621/2012 e inciso III artigo 177 do RITCEES.

2. Unânime.

Sendo assim, acompanho o entendimento invocado pela
área técnica e o ministério público de contas e voto pelo não conhecimento da presente representação, na forma do art. 177, § 1º, c/c arts. 182, parágrafo único do RITCEES.

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

www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1400/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 01232/2017-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Castelo
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: LUIZ CARLOS PIASSI
Denunciante: RICARDO TEDOLDI MACHADO
DENÚNCIA – CIENTIFICAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de DENÚNCIA contra possíveis irregularidades,
praticadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO,
na contratação direta de serviços de promoção de shows
e eventos, em especial, quanto ao direcionamento na escolha das empresas contratadas, falta de coleta de preços e ausência de comprovação da prestação dos servi-

ços.
Na Instrução Técnica Conclusiva n. 2110/2017, o setor
competente sugeriu que a matéria fosse apurada pela própria Prefeitura, notiﬁcando-se o responsável para
instaurar uma Tomada de Contas Especial e arquivando-se o feito.
Acompanhando a área técnica, o Parecer ministerial n.
2649/2017 e o Voto do Relator, a 1ª Câmara deste Tribunal emitiu a Decisão TC n. 2418/2017, para notiﬁcar o
Prefeito Municipal, determinando-lhe que, no prazo de
45 dias, instaurasse uma Tomada de Contas Especial, a
fim de quantificar o dano e identificar os responsáveis,
devendo os autos serem arquivados após as providências.
Segue a transcrito do Dispositivo da Decisão:
“DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
01232/2017-9, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sua 21ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de junho de dois mil e
dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva,
Notiﬁcar a Prefeitura Municipal de Castelo, por meio do
Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Piassi, a fim de que instaure Tomada de Contas Especial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com comunicação em 15 dias, nos
termos da Instrução Normativa n° 32/2014, para apurar
a autoria da irregularidade descrita na Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 02110/2017-6, assim como o quantum
de possível ressarcimento ao erário;
Cientiﬁcar, ainda, o agente responsável que, em não
atendendo a presente notificação, poderá incorrer em
www.tce.es.gov.br

multa pecuniária, nos termos do art. 135, § 1º, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, após, se efetivada a comunicação quanto à instauração da Tomada de
Contas Especial pelo órgão de origem, arquivar os presentes autos.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2017.”
A Secretaria Geral das Sessões providenciou a notificação do Prefeito Municipal e, por meio da Certidão n.
3878/2018, informou que a Tomada de Contas Especial
estava tramitando em autos próprios, correspondentes
ao processo n. 6413/2018.
Diante dessa informação, o presente feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, para que se manifestasse sobre a necessidade de arquivamento dos autos.
Nos termos do Parecer n. 4052/2018, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, o Ministério Público de Contas acompanhou a proposta de arquivamento.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a Decisão TC n. 2418/2017 foi cumprida, com a instauração da Tomada de Contas Especial,
constante do processo n. 6413/2018, o objeto dos presentes autos foi exaurido, razão pela qual o feito deve ser
ARQUIVADO pelo Colegiado, observando a forma adequada.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 330, inciso
IV e § 1º, e 428, inciso IX, letra b, do da Resolução TC n.
261/2013, 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.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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3.4.2. Divergência apurada entre os registros contábeis de bens imóveis e inventário físico (INVIMO);

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:

ACÓRDÃO TC- 1401/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05268/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

1.1 ARQUIVAR os presentes autos, cientiﬁcando-se o
denunciante.

UG: COINTER - Consórcio Público Intermunicipal Para O
Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros

2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: LEONARDO DEPTULSKI

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERMUNICIPAL PARA O FORNECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS – 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 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORNECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS – COINTER, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor LEONARDO DEPTULSKI.
Com base no Relatório Técnico n.º 01142/2017-4 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 01641/2017-3, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 02069/2017-2, por meio da
qual o Sr. Leonardo Deptulski foi citado para justificar os
seguintes indícios de irregularidade:
3.4.1. Divergência apurada entre os registros contábeis de bens móveis e inventário físico;
www.tce.es.gov.br

3.5.3.1. Valores repassados ao Consórcio não correspondem às despesas assumidas em contratos de rateio;
3.5.4.1. Não conformidade entre os valores pagos pelos
entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativas (Defesa n.º 00646/2018-2), bem
como documentação de apoio (Peça Complementar n.º
08598/2018-1).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 03144/2018-5, opinou pela
manutenção da irregularidade referente ao não conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados
e os valores registrados como recebidos pelo consórcio
público. No entanto, considerando a sua natureza moderada, opinou pelo julgamento pela ressalva das contas.
Quanto às demais irregularidades, opinou pelo seu afastamento, culminando com a sugestão pela regularidade
com ressalvas da prestação de contas.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 04269/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, ratificou o opinamento técnico, concluindo pela regularidade com ressalvas da prestação de
contas.
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.
Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
03144/2018-5, abaixo transcritos:
“2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 02340/2017-2
2.1
DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE OS REGISTROS
CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS E INVENTÁRIO FÍSICO (INVMOV). (ITEM 3.4.1 DO RTC 1142/2017-4).
Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
De acordo com o item 3.4.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 1142/2017-4,
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos inventários de bens
realizados em 31/12/2016:
Tabela 06: Saldos patrimoniais de bens móveis e imóveis
Em R$ 1,00
Descrição da conta
Bens móveis
Bens almoxarifado
Bens Imóveis

Balanço Patrimonial
18.669,79
0,00
72.007,40

Inventário

Diferença

27.901,50
0,00
0,00

9.231,71
72.007,40

Fonte: Processo TC 5268/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela
citação do gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis.

Com base na Tabela 06, o saldo patrimonial dos bens
móveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência em relação ao valor apurado no
inventário de bens móveis (INVMOV).

inicialmente analisado trazia três itens relativos a equipamentos de processamento de dados, nos valores individuais de R$ 1.825,00, R$ 2.900,00 e R$ 1.712,00 e,
embora somem R$ 6.437,00, foi exibido o subtotal de
R$ 5.470,00, diferente em R$ 967,00.

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

Quanto a isso, infere-se que tenha havido erro de digitação, posto que corresponde ao total do grupo Mobiliário em Geral.

[...]

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (PROTOCOLOS NS.
06485/2018-8 E 07507/2018-2)
Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o responsável admite uma divergência de R$ 1.712,50 entre registros físicos e contábeis
relativos aos bens patrimoniais móveis, a despeito do
que aponta a Tabela 06.
Revendo as informações exibidas pelo Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT), verifica-se que o valor de
R$ 18.669,79 corresponde ao saldo final em 31/12/2016,
no total de R$ 29.613,50, deduzido da Depreciação Acumulada, no total de R$ 10.943,71, ao passo que o Inventário Anual de Bens Móveis, trouxe os respectivos valores de aquisição, sem coluna relativa à depreciação.
Nesse sentido, segue atribuindo essa diferença ao grupo Equipamentos de Processamento de Dados, afirmando ter havido erro de soma, bem como a omissão no registro de uma Impressora Multifuncional Laser Mono HP
LJN1132CE847A, tendo reapresentado o Inventário Anual de Bens Móveis.
De fato, além de não relacionar esse item, o Inventário
www.tce.es.gov.br

Pois bem, diante dos esclarecimentos prestados, segue
novo confronto entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis do consórcio:
Tabela 06-A: Saldos patrimoniais de bens móveis e imóveis
Em R$ 1,00
Descrição da con- Balanço Patrimo- Inventário
ta
nial
Bens móveis
29.613,50
29.613,50

Diferença
0,00

Fonte: Processo TC 5268/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, uma vez que ficou esclarecida a divergência
inicialmente detectada, sugere-se que seja afastado o
indicativo de irregularidade.
2.2
DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE OS REGISTROS
CONTÁBEIS DE BENS IMÓVEIS E INVENTÁRIO FÍSICO (INVIMO). (ITEM 3.4.2 DO RTC 1142/2017-4).
Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
De acordo com o item 3.4.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 1142/2017-4,
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos inventários de bens
realizados em 31/12/2016:
Tabela 06: Saldos patrimoniais de bens móveis e imóSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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veis
Descrição da conta
Bens móveis
Bens almoxarifado
Bens Imóveis

Em R$ 1,00
Balanço Patrimonial
18.669,79
0,00
72.007,40

Inventário

Diferença

27.901,50
0,00
0,00

9.231,71
72.007,40

Fonte: Processo TC 5268/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela
citação do gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis.
[...]
Com base na Tabela 06, o saldo patrimonial dos bens
imóveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência em relação ao valor apurado no
inventário de bens imóveis (INVIMO).
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (PROTOCOLOS NS.
06485/2018-8 E 07507/2018-2)
Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o citado afirma que o saldo evidenciado pela contabilidade corresponde a benfeitorias rea-

lizadas na área em que funciona o entreposto Comercial
da Ceasa Noroeste, de uso do COINTER conforme Contrato de Concessão de Uso SEAG n. 0057/2009.
Dando suporte foi apresentada cópia do resumo do referido contrato (DIOES de 18/05/2009), bem como a listagem de liquidação das obras e instalações relativas à implantação de sistema para prevenção/combate a incêndios, realizadas no exercício sob análise:
Portanto, uma vez que ficou esclarecida a origem e composição do saldo contábil relativo aos bens patrimoniais
imóveis do COINTER, exibido em 31/12/2016, sugere-se
que seja afastado o indicativo de irregularidade.

Fonte: BALEXO da despesa e contratos de rateio dos entes consorciados do exercício de 2016.
O não repasse dos valores contratados representa descumprimento das obrigações operacionais e financeiras
assumidas pelo ente consorciado junto ao COINTER - CEASA NOROESTE, conforme estabelecido nas Cláusulas 2ª,
“d” dos respectivos Contratos de Rateio.
Desta feita, considerando a legislação retro referenciada,
sugere-se a citação do Presidente do COINTER - CEASA
NOROESTE para justificar-se, trazendo aos autos as medidas tomadas em face do não cumprimento do contrato
de rateio, acompanhadas de documentação de suporte.

2.3
VALORES REPASSADOS AO CONSÓRCIO NÃO
CORRESPONDEM ÀS DESPESAS ASSUMIDAS EM CONTRATO DE RATEIO. (ITI 1641/2017-3 C/C ITEM 3.5.3.1.
DO RTC 1142/2017-4).

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (PROTOCOLOS NS.
06485/2018-8 E 07507/2018-2)

Base legal: Cláusulas 2ª, “d” dos respectivos Contratos
de Rateio; art. 8º, §§ 3º e 5º, e art. 10, § único, da Lei
11.107/05.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

De acordo com o item 3.5.3.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 1142/2017-4,
Observa-se na Tabela 9 que parte dos valores repassados ao CIM COINTER não correspondeu aos contratos de
rateio, ficando aquém dos valores pactuados, conforme
demonstrado a seguir:
Tabela 10: Despesa executada pelos entes versus contratada
Em R$ 1,00
Ente

C o n t r a t o Despesa Executada
de Rateio Empenha- Liquidada
da
Colatina
18.000,00 18.000,00 18.000,00
Santa Maria 18.000,00 0,00
0,00
de Jetibá
Total
36.000,00 18.000,00 18.000,00

www.tce.es.gov.br

Paga

Contratado
e Não pago

16.500,00
0,00

1.500,00
18.000,00

16.500,00

19.500,00

Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:
Diante do presente indicativo, o defendente afirma que
o município de Colatina regularizou sua situação no exercício de 2017, além de afirmar que o município de Santa
Maria de Jetibá teria realizado os repasses na sua totalidade, dentro do próprio exercício de 2016.
Município de Colatina
Em consulta à PCA do exercício de 2016, verifica-se que
embora tenham sido empenhados e liquidados repasses
no total de R$ 18.000,00, restou um saldo a pagar de
R$ 1.500,00, conforme arquivos BALEXO:
Fonte: Processo TC n. 5123/2017-4- Prestação de Contas Anual/2016
Buscando a identificação do devido pagamento no decorrer do exercício de 2017, em consulta às respectivas
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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PCA’s, conforme arquivos DEMRAP, verificam-se as seguintes informações:
Fonte: Processo TC n. 03744/2018-7- Prestação de Contas Anual/2017.
Município de Santa Maria de Jetibá
O defendente apresenta Listagem de Pagamentos, que
afirma ter sido emitido por aquele município, evidenciando um total de repasses ao COINTER no total de
R$ 18.000,00:
De fato, em consulta ao sistema CidadES, “Pagamentos
por Credor”, verificam-se repasses nesse total, durante
o exercício analisado:
Assim, diante de todo o exposto, sugere-se que seja
afastado o presente indicativo de irregularidade.
2.4 NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS VALORES PAGOS
PELOS ENTES CONSORCIADOS E OS VALORES REGISTRADOS COMO RECEBIDOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO.
(ITI 1641/2017-3 C/C ITEM 3.5.4.1. DO RTC 1142/20174).

São Roque do Ca- 18.000,00
naã
Totais
153.040,00

18.000,00

0,00

117.540,00

35.500,00

Fonte: Processo 5268/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 – Balexo do Consórcio versus Despesa Paga – Balexo dos entes consorciados.
[...]
De acordo com a Tabela 12 acima o consórcio CIM COINTER registrou em sua contabilidade receitas arrecadadas
em montante de R$ 153.040,00, enquanto os registros
contábeis dos municípios integrantes registraram despesas pagas em montante de R$ 117.540,00, divergente em R$ 35.500,00.
Sugere-se assim a citação do gestor responsável para
que apresente justificativas e documentação complementar que entender pertinentes.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (PROTOCOLOS NS.
06485/2018-8 E 07507/2018-2)
Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:

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

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

De acordo com o item 3.5.4.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 1142/2017-4,

Conforme transcrito, o justificante atribui as divergências inicialmente observadas, em relação aos municípios de Colatina e Santa Teresa, a valores arrecadados a
maior pelo COINTER em de 2016, correspondentes a repasses do exercício anterior.

Tabela 12): Receita Arrecadada versus Despesa Paga
Em R$ 1,00
Consorciado

Receita Arreca- Paga
dada
23.500,00
16.500,00
Lin- 18.000,00
18.000,00

Colatina
Governador
denberg
Marilândia
Pancas
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa

Diferença
7.000,00
0,00

18.000,00
29.040,0
18.000,00

18.000,00
29.040,00
0,00

0,00
0,00
18.000,00

28.500,00

18.000,00

10.500,00

A esse respeito, em consulta às respectivas Prestações
de Contas Anuais, verifica-se o seguinte:

DEMRAP) evidencia o pagamento dos restos a pagar
03152, 03153 e 03154/2015, no total de R$ 6.750,00
(R$ 2.700,00 + R$ 3.375,00 + R$ 675,00):
Além disso, destaca que, conforme Balancete Orçamentário do Receita (arquivo BALEXO), o COINTER registrou o
recebimento de repasses provenientes do município de
Colatina no total de R$ 23.250,00.
Município de Santa Teresa
O Demonstrativo de Restos a Pagar do Exercício de 2016
(Processo TC n. 5180/2017-2, arquivo DEMRAP) evidencia o pagamento do resto a pagar 02976/2015, no valor
de R$ 18.000,00:
Assim, embora o defendente aponte o recebimento de
repasses relativos ao exercício anterior, tais valores não
correspondem ao da diferença incialmente apontada.
Ademais,
em
consulta
ao
sistema
CidadES,
“Pagamentos
por
Credor”,
verificam-se repasses no total de R$ 36.000,00 durante o
exercício analisado:
Como se vê, esse valor ainda diverge daquele registrado
pelo COINTER, conforme Balancete Orçamentário do Receita (arquivo BALEXO).
Município de Santa Maria de Jetibá
Como já tratado no item 2.3, em consulta ao sistema CidadES, “Pagamentos por Credor”, foram verificados repasses ao COINTER no total de R$ 18.000,00.

Município de Colatina

Diante dessas informações, segue novo confronto entre
a despesa executada pelos entes e a receita arrecadada
pelo COINTER:

O Demonstrativo de Restos a Pagar do Exercício de 2016 (Processo TC n. 5123/2017-4, arquivo

Tabela 12-A: Receita Arrecadada versus Despesa Paga
Em R$ 1,00

www.tce.es.gov.br
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Consorciado

São Roque do Canaã

Receita Arrecadada

18.000,00

Despesa Paga

18.000,00

Diferença

0,00

Colatina

Totais

23.250,00

153.040,00

23.250,00

117.540,00

0,00

- 7.500,00

Governador Lindenberg

Fonte: Processo 5268/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 – Balexo do Consórcio versus Despesa Paga – Balexo dos entes consorciados.

18.000,00
18.000,00
0,00
Marilândia
18.000,00
18.000,00

Essa conjuntura coloca em xeque a credibilidade dos registros contábeis do COINTER, posto que não foi reconhecida a totalidade dos recursos provenientes dos municípios.

0,00

Portanto, uma vez que, considerando as informações
apresentadas, ainda se observam diferenças entre os
valores das receitas arrecadadas contabilizadas pelo
COINTER e as despesas pagas contabilizadas pelos municípios que o integram, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.

Santa Maria de Jetibá

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

18.000,00

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS – COINTER, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo
Deptulski.

0,00
Pancas
29.040,0
29.040,00

18.000,00
0,00
Santa Teresa
28.500,00
36.000,00
- 7.500,00

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
www.tce.es.gov.br

2.4 NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS VALORES PAGOS
PELOS ENTES CONSORCIADOS E OS VALORES REGISTRADOS COMO RECEBIDOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO. (ITI
1641/2017-3 C/C ITEM 3.5.4.1. DO RTC 1142/2017-4).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
a Prestação de Contas do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS – COINTER, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo
Deptulski, relativamente ao exercício de 2016, com base no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012,
em face da manutenção da irregularidade 2.4 desta instrução”.
Observo, no entanto, que, a despeito de concluir pela regularidade com ressalvas das contas, o corpo técnico e o
Parquet de Contas deixaram de sugerir a emissão de determinação ao atual gestor, o que é exigido nesses casos,
nos termos do artigo 162, §2º, do RITCEES.
Por essa razão, entendo por complementar as razões
técnicas e ministeriais, concluindo pela expedição de determinação ao atual gestor, para que, nas próximas prestações de contas, estruture, de forma mais organizada
a pormenorizada, os valores arrecadados e pagos pelos
entes consorciados, explicitando a qual exercício corresponde determinada movimentação financeira.
Ante o exposto, acompanhando a conclusão técnica e
ministerial, com acréscimo de determinação, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Conselheira Substituta

Relatora

1. ACÓRDÃO

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

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:

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORNECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS – COINTER, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor LEONARDO DEPTULSKI, dando-lhe quitação;

Em substituição ao procurador-geral

1.2 DETERMINAR ao atual gestor que que, nas próximas
prestações de contas, estruture, de forma mais organizada a pormenorizada os valores arrecadados e pagos pelos entes consorciados, explicitando a qual exercício corresponde determinada movimentação financeira;

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.3 Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1402/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05396/2017-9

qual o Sr. Wagner José Martinho foi citado para justificar
os seguintes indícios de irregularidade:
3.1.1
Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados;
3.1.2. Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados;
3.1.6. Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária;
3.1.9. Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial;

Exercício: 2016

3.1.10. Divergência entre os totais dos saldos devedores dos saldos credores;

UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

3.2.2
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens;

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

3.3.1
Apresentar justificativas acerca do ponto ressalvado indicado no Relatório e Parecer do Controle Interno
(RELUCI).

Responsável: WAGNER JOSE MARTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ – 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 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ – SAAE, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor WAGNER JOSÉ MARTINHO.
Com base no Relatório Técnico n.º 00709/2017-6 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 01577/2017-9, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 01951/2017-5, por meio da
www.tce.es.gov.br

Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativas (Defesa n.º 00520/2018-5), bem
como documentação de apoio (Peça Complementar n.º
06889/2018-7).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02414/2018-1, opinou pela manutenção da irregularidade referente ao ponto ressalvado indicado no Relatório e Parecer do Controle Interno. No entanto, considerando a sua natureza moderada, opinou pelo julgamento pela ressalva das contas,
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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com expedição de determinação ao atual gestor, para
que apresente, quando da próxima prestação de contas,
os procedimentos adotados para cobrança da dívida ativa não tributária.
Quanto às demais irregularidades, opinou pelo seu afastamento, culminando com a sugestão pela regularidade
com ressalvas da prestação de contas.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
04272/2018-1, de lavra do Procurador Luciano Vieira, divergiu do opinamento técnico, concluindo pela irregularidade da prestação de contas. Aduz o Parquet que a ausência de medidas para recuperação de débitos inscritos
em dívida ativa e o aumento do total a ser alcançado pela Administração seriam bastantes para justificar a irregularidade das contas, sem prejuízo da expedição da determinação proposta pelo corpo técnico.
É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e divirjo 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
02414/2018-1, abaixo transcritos:
“2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados (Item 3.1.1 do RTC)
Base legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Segundo o relatório técnico,
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
abaixo:
Tabela 1) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
22.378,38
Divergência (a-b)
-22.378,38

Fonte: Processo TC 05396/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar as justificativas que julgar necessárias.
Da Justiﬁcativa (Item 55 – defesa/justificativa 520/20185, e item 56 – Peça Complementar 6889/2018-7, constante do Sistema ETCEES).
Alegações da defesa,
Após análise no balanço financeiro do exercício de 2016,
o responsável pela contabilidade constatou que no arquivo BALFIN.XML emitido pelo sistema de contabilidade, foi gerado considerando a despesa paga e não pela
empenhada, ocasionando a diferença de restos a pagar
no valor de R$ 39.643,88 (trinta e nove mil e seiscentos e
quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).
Também foi verificado que na coluna receita (Campo
Inscrição de restos a pagar Não Processados BFI.C062) e
na coluna despesa (Campo Despesa Orçamentária BFI.
G0l0), o valor gerado no relatório foi pela despesa paga e não pela liquidação, por este motivo estou encaminhando novo relatório do Balanço Financeiro gerado em
conformidade com as normas das Instruções normativas
nº 34/2015 e 040/2016 deste Tribunal de Contas para
nova análise e correção no mesmo uma vez que o valor
www.tce.es.gov.br

do saldo final do balanço financeiro não alterou.
Foi demonstrado nos quadros as diferenças que ocasionaram o termo de citação, conforme abaixo:
Como Vossa Excelência pode verificar no primeiro quadro, o sistema de contabilidade do SAAE estava demonstrando a despesa orçamentária pelo valor (PAGO) ou não
pelo valor (EMPENHADO), que deve ser o correto.
Da análise da justiﬁcativa
O sistema de contabilidade da UG informou nos campos de preenchimento do balanço financeiro do CidadES, somente as despesas pagas. Isto fez com que o balanço orçamentário demonstrasse uma despesa orçamentária maior que aquela do balanço financeiro em
R$22.378,38. Essa diferença se referia aos restos a pagar
não processados registrados no balanço orçamentário e
que não foram informados para elaboração do balanço
financeiro na estrutura do CidadES.
A cópia do balanço financeiro trazidos pela defesa demonstra que não há divergência entre o balanço financeiro e o balanço orçamentário. Considerando que o balanço financeiro gerado pelo CidadES se deu em virtude
de um erro do sistema de contabilidade da UG, devidamente comprovado, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
2.2 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados (Item 3.1.2 do RTC)
Base legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Segundo o relatório técnico,
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço FiSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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nanceiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

0,00
17.265,50
-17.265,50

Fonte: Processo TC 05396/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar as justificativas que julgar necessárias.
Da justiﬁcativa (Item 55 – defesa/justificativa 520/20185, e item 56 – Peça Complementar 6889/2018-7, constante do Sistema ETCEES).
Alegações da defesa,
Conforme demonstrativo no quadro abaixo a diferença
encontrada pelos técnicos desta Corte de Contas refere-se à diferença entre a despesa (LIQUIDADA) e a despesa (PAGA), que no balanço financeiro (BALFIN) do exercício de 2016, o sistema de contabilidade do SAAE estava emitindo o referido relatório pela despesa paga e não
pela empenhada.
Da Análise da justiﬁcativa
O sistema de contabilidade da UG informou nos campos
de preenchimento do balanço financeiro do sistema CidadES, somente as despesas pagas. Isto fez com que o
balanço orçamentário demonstrasse uma despesa orçamentária maior que aquela do balanço financeiro em
R$17.265,50. Essa diferença se referia aos restos a pagar
processados registrados no balanço orçamentário e que
não foram informados para elaboração do balanço financeiro na estrutura do CidadES.
A cópia do balanço financeiro trazidos pela defesa de-

monstra que não há divergência entre o balanço financeiro e o balanço orçamentário. Considerando que o balanço financeiro gerado pelo CidadES se deu em virtude
de um erro do sistema de contabilidade da UG, devidamente comprovado, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
2.3 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária (Item
3.1.6 do RTC)

tório, ou seja, são os restos a pagar não processados, no
valor de R$22.378,38, somados aos restos a pagar processados, no valor de R$17.265,50, cuja inconsistência
já foi esclarecida nos subitens 2.1 e 2.2. Assim, sugere-se
que seja afastada a irregularidade.
2.4 Divergência entre o Demonstrativo das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao Resultado Patrimonial (Item 3.1.9 do RTC)
Base legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

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

Segundo o relatório técnico,

Segundo o relatório técnico,

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 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 3) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
2.271.454,71
Balanço Orçamentário (b) 2.311.098,59
Divergência (a-b)
-39.643,88

Fonte: Processo TC 05396/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016

Tabela 4) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

703.621,90
6.523.479,90
-5.819.858,00
144.627,32
5.819.858,00
-5.675.230,68

Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar as justificativas que julgar necessárias.

Fonte: Processo TC 05396/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016

Da justiﬁcativa (Item 55 – defesa/justificativa 520/20185, e item 56 – Peça Complementar 6889/2018-7, constante do Sistema ETCEES).

Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar as justificativas que julgar necessárias.

Justificativas apresentadas nos itens 2.1 e 2.2 deste relatório.

Da justiﬁcativa (Item 55 – defesa/justificativa 520/20185, e item 56 – Peça Complementar 6889/2018-7, constante do Sistema ETCEES).

Da análise da justiﬁcativa

Alegações da defesa,

A divergência entre balanço financeiro e balanço orçamentário no valor de valor de R$39.643,88 é o somatório daquelas verificadas nos subitens 2.1 e 2.2 deste rela-

Quanto à contabilização da Demonstração das Variações
Patrimoniais - DVP no exercício de 2016, o responsável
pela contabilidade constatou que o sistema acumulou

www.tce.es.gov.br
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valor de R$703.621,90 (setecentos e três mil e seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), no exercício de 2016, direto para conta de Resultado do exercício (BP A.H058) que somada o valor de R$ 5.819.858,00
(cinco milhões e oitocentos e dezenove mil e oitocentos
e cinquenta e oito reais), da conta de Resultado de Exercícios Anteriores (BPA.H059) totalizaram o valor de R$
6.523.479,90 (seis milhões e quinhentos e vinte e três
mil e quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), porém a soma total entrou no item Resultado do
exercício erroneamente, conforme demonstrado abaixo:
Conforme relatado por Vossa Excelência, no exercício de
2015 também sistema de contabilidade estava gerando
o referido errado, sendo que após a notificação o programador do sistema acertou o mesmo.
Da Análise da justiﬁcativa
A conta “resultado do exercício” apresentada no balanço patrimonial deveria informar o resultado do exercício
apurada na DVP – demonstração das variações patrimoniais, no entanto, mesmo não demonstrando, em conta específica, não deixou de fazê-lo na conta “resultados
acumulados” que é o somatório do resultado patrimonial de todos os exercícios financeiros (daquele exercício e anteriores).
De qualquer forma, a defesa apresentou novo balanço
patrimonial demonstrando o resultado do exercício e o
resultado de exercícios anteriores de forma separada.
Assim, tem-se por encerrada a inconsistência contábil.
2.5. Divergência entre os totais de saldos devedores e
dos saldos credores. (Item 3.1.10 do RTC).
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Segundo o relatório técnico,

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 5) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
8.867.858,99
Ativo (BALPAT) – I
6.615.209,67
Variações Patrimoniais Diminutivas 2.252.649,32
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
3.048.000,99
Passivo (BALPAT) – III
6.615.209,67
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
6.523.479,90
Variações Patrimoniais Aumentativas 2.956.271,22
(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
5.819.858,00

Fonte: Processo TC 05396/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar as justificativas que julgar necessárias.
Da justiﬁcativa (Item 55 – defesa/justificativa 520/20185, e item 56 – Peça Complementar 6889/2018-7, constante do Sistema ETCEES).
Alegações da defesa,
Quanto à divergência demonstrada na tabela 10, a mesma ocorreu em virtude do sistema de contabilidade
ter acumulado o valor de R$ 703.621,90 (setecentos e
três mil e seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), no exercício de 2016, direto para conta de Resultado do exercício {BPA.H058) que somada o valor de
R$ 5.819.858,00 (cinco milhões e oitocentos e dezenove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais), da conta
de Resultado de Exercícios Anteriores {BPA.H059) totalizaram o valor de R$ 6.523.479,90 (seis milhões e quinhentos e vinte e três mil e quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), porém a soma total entrou
no item Resultado do exercício erroneamente, conforme
demonstrado abaixo:
www.tce.es.gov.br

Conforme relatado por Vossa Excelência, no exercício de
2015 também sistema de contabilidade estava gerando
o referido errado, sendo que após a notificação o programador do sistema acertou o mesmo.
Em virtude dos fatos narrados o Balanço Patrimonial, o
relatório foi corrigido pelo programador e gerado para nova análise e correção neste indício, pois conforme
demonstrado no quadro acima Vossa Excelência, pode
constatar que o saldo final não mudou, ou seja, não alteraram os relatórios.
Da análise da justiﬁcativa
O balanço patrimonial apresentado na PCA/2016, acumulou na conta “resultado do exercício”, os valores financeiros de resultado dos exercícios acumulados, por
isso a divergência entre saldos credores e devedores, no
valor de R$5.819.858,00 (saldo dos resultados de exercícios anteriores).
A defesa apresentou um novo balanço patrimonial,
regularizando o saldo da conta “resultado do exercício” registrando o valor de R$703.621,90 ao invés de
R$6.523.479,90, que se refere ao valor da conta “resultados acumulados”. O registro correto do resultado do
exercício no balanço patrimonial, encerrou as divergências entre os totais de saldos credores e devedores, tornando-os equivalentes. Assim, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
2.6. Divergência entre saldo dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens. (Item 3.2.2 do
RTC).
Base Legal: artigos 85 da Lei 4.320/1964
Segundo o relatório técnico,
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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liação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.

de Consumo, que deve ter ocasionado esta diferença de
R$ 0,01 (um centavo).

que houve pronunciamento expresso por parte dele no
arquivo encaminhado denominado PROEXE.

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:

Nota-se que no Balanço patrimonial do exercício de
2016, o saldo demonstrado na conta de Almoxarifado/
Material de Consumo é de R$ 172.125,73 (Cento e setenta e dois mil e cento e vinte cinco reais e setenta e
três centavos).

Da justiﬁcativa (Item 55 – defesa/justificativa 520/20185, e item 56 – Peça Complementar 6889/2018-7, constante do Sistema ETCEES).

Tabela 6) Estoques, Imobilizados e Intangíveis
1,00
Descrição

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

Balanço Patrimonial
(a)
172.125,73
1.015.490,55
927.898,40
0,00

Em R$

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

Da análise da justiﬁcativa

172.125,74
1.015.490,55
927.898,40
0,00

-0,01
0,00
0,00
0,00

A divergência entre inventário de bens em estoque e
contabilidade no valor de R$0,01(um centavo) se refere
a valor de ajuste, assim, sugere-se que seja afastada a irregularidade.

Fonte: Processo TC 05396/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016
Diferença na conta Estoques irrelevante.
Com base na tabela anterior, constata-se que os valores
inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Da justiﬁcativa (Item 55 – defesa/justificativa 520/20185, e item 56 – Peça Complementar 6889/2018-7, constante do Sistema ETCEES).
Alegações da defesa,
Quanto a diferença verificada no INV ALM.XML e no relatório de inventário de bens de almoxarifado, Vossa Excelência pode constatar que o ocorreu um arredondamento matemático, pois o correto é o demonstrado no relatório de inventário de bens de almoxarifado que totalizou o valor de R$ 172.125,73 (Cento e setenta e dois mil
e cento e vinte cinco reais e setenta e três centavos). Ainda pode-se verificar que o INVALM.XML totaliza todas as
receitas numa única conta contábil 115610100 - Material

2.7. Apresentar justiﬁcativa acerca do ponto ressalvado indicado no Relatório e Parecer do Controle Interno.
(Item 3.3.1 do RTC).
Base Legal: (Art. 85 c/c art. 89 da Lei Federal nº 4.320/64.)
Segundo o relatório técnico,
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido na IN 34/2015, conclui-se que existem
a seguinte ressalva:
Pelo exposto, em nossa opinião as peças que integram a
prestação de contas anual referente ao exercício de 2016
mostram-se formalmente ADEQUADAS COM RESSALVAS
ao texto das normas legais que a regulamentam, ressalvando as constatações detectadas e apontadas no Capítulo 4.4 deste Relatório, em especial o item 7.20 que
constata que a Autarquia não efetua a cobrança efetiva
de dívida ativa.
Faz-se necessário que o gestor responsável apresente as
justificativas apontadas no Relatório e Parecer do Controle Interno, item 7.20 (não cobrança da dívida ativa), já
www.tce.es.gov.br

Alegações da defesa,
Quanto o ponto de ressalva apontado do Controle Interno da Prefeitura Municipal, referente a não cobrança da
dívida ativa, não fiz porque não tinha servidores municipais no quadro do SAAE, que pudesse executar tais serviços.
Em contato com o atual Diretor Geral do SAAE o mesmo já elaborou ofício solicitando abertura de vagas para
atender todas as demandas pendentes desta Autarquia,
inclusive a apontada pelo Controle Interno do município
e por esta Corte de Contas.
Por fim Vossa Excelência nota-se que nos itens apontados por este Tribunal de Contas não existiu má fé ou
fraude.
De acordo com a NBCT 12, “o termo fraude aplica-se a
atos voluntários de omissão e manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros,
relatórios e demonstrações contábeis, tanto em termos
físicos quanto monetários”.
A fraude pode ser caracterizada pela falsificação ou alteração de registros ou documentos, pela omissão de transações nos registros contábeis, por registrar transações
sem comprovação; e ainda por aplicar práticas contábeis
indevidas. A fraude é motivada pela intenção de lesão de
interesses alheios, resultando falsas situações de contas,
lucros líquidos alterados, erros na classificação de receita e despesa, omissão de entrada de dinheiro, e outros
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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atos falsos com intenção criminosa.

quecimento, desatenção, etc.

Quando a contabilidade é usada para representar fatos
inexistentes, ou então sem veracidade, com o propósito de beneficiar alguém em prejuízo de outrem, existe a
fraude em contabilidade.

As fraudes podem ocorrer nos elementos: do ativo circulante da empresa, ativo permanente, no passivo, no patrimônio líquido, nos custos, nas-despesas e nas receitas. As fraudes ocorrem como desvios de dinheiro, despesas fictícias, desvios de mercadorias, recebimento de
créditos sem dar baixa, adulterações de documentos,
falsificação de documentos, etc.

Enquanto que a citada norma, afirma que “o termo erro aplica-se a atos involuntários de omissão, desatenção,
desconhecimento ou má interpretação de fatos na elaboração de registros e demonstrações contábeis, bem
como de transações e operações da Entidade, tanto em
termos físicos quanto monetários”.
Os erros se caracterizam por serem involuntários nas
demonstrações contábeis. Pode ser um erro aritmético (por exemplo, digitar 2.500,00 ao invés de 5.200,00),
de execução nos registros e elementos contábeis (como classificar Papéis na conta de Material de Consumo,
quando deveria ter sido classificado como Material de
Escritório), ou por desconhecimento das aplicações dos
princípios contábeis (por exemplo, registrando a despesa de aluguel somente no seu pagamento, que ocorre
no mês subsequente, ferindo o princípio da competência). Quanto mais complexas as transações ocorridas na
empresa, maior a possibilidade de erro durante os lançamentos, havendo dúvida quanto a que conta utilizar e
qual deve ser debitada ou creditada, pois podem ocorrer
interpretações e aplicações incorretas das normas contábeis.
SÁ (1997) define fraude como sendo uma ação premeditada para lesar alguém, e erro como uma ação involuntária, sem o intuito de causar dano. A fraude corresponde ao dolo, ou seja, aquela ação premeditada que visa ao
proveito de alguma forma para si ou terceiros, enquanto
o erro diz respeito à culpa; e ocorre geralmente por es-

Diante do exposto, Vossa Excelência poderá verificar que
não ocorreu modificação no saldo total dos anexos e assim unificações de somas em contas contábeis da mesma natureza, pois a prestação de contas não teve fraude
e sim lapso contábil meramente formal passivo de acertos.
Da análise da justiﬁcativa
A defesa alega falta de servidores e que o atual Diretor
solicitou abertura de vagas para atender todas as demandas pendentes.
A dívida ativa não tributária no valor de R$ 3.613.034,54
é maior que a receita arrecadada do exercício de 2016,
que somou o valor de R$2.353.730,63.
Em consulta a Prestação de contas do exercício subsequente, exercício de 2017, o Balanço Patrimonial informa que o valor da dívida ativa já atinge R$4.118.367,48
enquanto a receita arrecadada ficou em R$2.572.895,35.
Tendo em vista os valores relevantes e crescentes da dívida ativa não tributária e que não se observou quando
da Prestação de contas do exercício subsequente providencias no sentido de efetuar cobrança dos valores devidos e inscritos em dívida ativa. Sugere-se que seja mantida a irregularidade.
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
www.tce.es.gov.br

Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Conforme exposto não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.7. Apresentar justiﬁcativa acerca do ponto ressalvado indicado no Relatório e Parecer do Controle Interno.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que a irregularidade mantida, em relação aos itens 2.7 desta instrução,
não representa grave infração à norma legal, opina-se
no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas dos Sr. Wagner José Martinho, no exercício de funções de ordenador de despesas da Serviço autônomo de Água e Esgoto
de Guaçuí, na forma do artigo 84, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
E, ainda, com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, §2º do RITCEES, considerando o exposto no item 2.7 desta instrução, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
Que apresente quando da próxima prestação de contas,
os procedimentos adotados para cobrança da dívida ativa não tributária”.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ – SAAE, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do senhor WAGNER JOSÉ
MARTINHO, dando-lhe quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que apresente, quando da próxima prestação de contas, os procedimentos
adotados para cobrança da dívida ativa não tributária;

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1403/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04483/2018-5, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica, concluindo pela regularidade da prestação de contas,
com expedição da recomendação.

Processo: 03507/2018-1

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares, sem prejuízo da recomendação proposta pelo corpo técnico.

Exercício: 2017
UG: CMSMJ - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.

Responsável: ADILSON ESPINDULA

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

gar.

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

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

Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor ADILSON ESPÍNDULA.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00298/2018-9 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03765/2018-3, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual, com
expedição de recomendação para que o atual gestor proceda à observância ao adequado registro das movimentações contábeis componentes da Dívida Flutuante, em
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e Lei 4320/64, a ﬁm de demonstrar em sua integralidade a composição dos restos a pawww.tce.es.gov.br

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do
senhor ADILSON ESPÍNDULA, dando-lhe quitação;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor que proceda à observância ao adequado registro das movimentações contábeis componentes da Dívida Flutuante, em acordo com
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e Lei 4320/64, a fim de demonstrar em sua
integralidade a composição dos restos a pagar;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1404/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03534/2018-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017
UG: CMG - Câmara Municipal de Guarapari
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: WENDEL SANTANA LIMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE GUARAPARI – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade do senhor WENDEL SANTANA LIMA.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00281/2018-3 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03694/2018-7, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual, com
expedição de recomendações para que o atual gestor (i)
proceda às devidas retiﬁcações do inventário de bens
móveis no exercício corrente, em acordo com as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
e IN TCEES 36/2014 e (ii) Observe ao adequado registro
das movimentações contábeis componentes da Dívida
Fundada, em acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e Lei 4320/64.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04441/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica, concluindo pela regularidade da prestação de contas,
com expedição das recomendações.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
www.tce.es.gov.br

Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares, sem prejuízo das recomendações propostas pelo corpo técnico.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 17 de setembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor WENDEL
SANTANA LIMA, dando-lhe quitação;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor que:
1.2.1. Proceda às devidas retificações do inventário de
bens móveis no exercício corrente, em acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público e IN TCEES 36/2014;
1.2.2. Observe ao adequado registro das movimentações contábeis componentes da Dívida Fundada, em
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e Lei 4320/64.
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1405/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03609/2018-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMCB - Câmara Municipal de Conceição da Barra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Responsável: MIRTES EUGENIA RODRIGUES PEREIRA FIGUEIREDO

Conselheira Substituta

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DA BARRA – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

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

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora MIRTES
EUGÊNIA RODRIGUES PEREIRA FIGUEIREDO.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00287/2018-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03711/2018-7, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04442/2018-6, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica, concluindo pela regularidade da prestação de contas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 17 de setembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora MIRTES EUGÊNIA RODRIGUES PEREIRA FIGUEIREDO,
dando-lhe quitação;
1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares, sem prejuízo da recomendação proposta pelo corpo técnico.

Exercício: 2017

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

UG: CSGP - Câmara Municipal de São Gabriel da Palha

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Conselheira Substituta

Responsável: TIAGO DOS SANTOS

1. ACÓRDÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO –ARQUIVAR.

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

ACÓRDÃO TC- 1406/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03701/2018-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor TIAGO
DOS SANTOS.

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor TIAGO DOS SANTOS, dando-lhe quitação;

Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1407/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06160/2018-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00301/2018-7 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03781/2018-2, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.

2. Unânime.

Responsável: JOSE MAURICIO CAPRINI, FATIMA SARTORI MISSAGIA

O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04484/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica, concluindo pela regularidade da prestação de contas.

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

É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências

3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

Representante: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Procuradores: ALVES & HIBNER ADVOGADOS (CNPJ:
18.865.643/0001-63), DAVI AMARAL HIBNER (OAB:
17047-ES), RAFAEL DALVI ALVES (OAB: 16054-ES)
REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO –CIENTIFICAR – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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CIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação apresentada pela empresa LE
CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., solicitando a anulação ou retificação da decisão da pregoeira em
declarar vencedora a empresa Policard Systems e Serviços S/A no âmbito do Pregão Presencial n.º 05/2018,
realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Iconha – SAAE, que tem como objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação por
meio de Cartão Eletrônico/Magnético, na forma do item
1.1 do Edital, sob a responsabilidade dos senhores José
Maurício Caprini (Diretor do SAAE) e Fátima Sartóri Misságia (Pregoeira Oficial).
Requereu a concessão de tutela cautelar para suspender o certame até a deliberação final da Corte de Contas
acerca do mérito, bem como a análise dos indícios de irregularidade, com identificação dos responsáveis e aplicação das sanções cabíveis.
Inicialmente, determinei a notificação dos gestores responsáveis para que apresentassem suas razões prévias e
colacionassem documentação de apoio, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
Devidamente notificados, trouxeram aos autos as suas razões (Resposta de Comunicação n.º 00535/20181) e a cópia integral do processo administrativo pertinente ao procedimento licitatório (Peças Complementares n.º 12683/2018-8, 12684/2018-2, 12685/2018-7 e
12686/2018-1).
Instada a manifestar-se, a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02938/2018-

1, entendeu pelo não conhecimento da representação,
por entender que a mesma tutela, em seu bojo, interesses estritamente particulares da empresa representante,
que teria como escopo se sagrar vencedora do certame.
Subsidiariamente, opinou pelo indeferimento da tutela
cautela, por entender que, embora a Portaria MTE n.º
1287/2017 não devesse ter sido aplicada no âmbito do
certame licitatório, em observância, inclusive, à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, esse fundamento não foi levantado pela representante. Em observância
adstrita aos fundamentos expostos pela representante,
concluiu pela ausência de fumus boni iuris.
O Ministério Público de Contas, por meio da Manifestação MPC n.º 00243/2018-8, de lavra do Procurador Luciano Vieira, divergiu do corpo técnico, concluindo pelo
conhecimento da representação.
Segundo a manifestação ministerial, a aplicação da Portaria MTE n.º 1287/2017 não guarda convergência com
o entendimento consolidado no Tribunal de Contas da
União. Sustentou, ainda, que a observância da Portaria
MTE n.º 1287/2017 implicou na impossibilidade de incidência do disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, prejudicando o alcance da melhor
proposta.
Em razão disso, concluiu pela presença dos requisitos autorizativos e opinou pela concessão da tutela cautelar.
Considerando presentes os requisitos previstos no art.
124, caput, da Lei Complementar n.º 621/2012, correspondentes ao fundado receio de grave lesão ao erário e
ao risco de ineﬁcácia da decisão de mérito, e com fulcro
no art. 124, parágrafo único, da mesma Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a manifestação do Parwww.tce.es.gov.br

quet, propus o conhecimento da representação e concessão da tutela cautelar pleiteada, o que foi ratificado
pela Primeira Câmara na Decisão n.º 01837/2018-1.
Devidamente notificados da decisão proferida, os responsáveis colacionaram aos autos a Comunicação Diversa n.º 00691/2018-8, por meio do qual informaram acerca da anulação do Pregão Presencial n.º 05/2018.
Novamente instado a se manifestar, a SecexMeios, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 03650/20184, considerando a anulação do certame licitatório, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual e posterior arquivamento.
Por fim, submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 04557/2018-5, de lavra do
Procurador Luciano Vieira, 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.
Como narrado, depois de terem sido cientificados dos
termos da Decisão n.º 01837/2018-1, por meio da qual
foi concedida a tutela cautelar e determinada a suspensão do Pregão Presencial n.º 05/2018, os José Maurício
Caprini e Fátima Sartóri Misságia informaram acerca da
anulação do procedimento licitatório.
Portanto, entendo pela aplicação do disposto no artigo
307, §5º, do RITCEES, já que o responsável deu cumprimento à medida cautelar e deixou de contestá-la, com o
saneamento das irregularidades, e não houve interposição de recurso.
É o caso, por conseguinte, de extinção do processo com
resolução de mérito, não sem resolução de mérito, coSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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mo exposto pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas.
A jurisprudência desta Corte já se consolidou nesse sentido, como ilustram os arestos colacionados:
[Processual. Mérito. Extinção. Saneamento. Perda superveniente do objeto impugnado. Medida Cautelar ]
ACÓRDÃO TC-1129/2017 – PLENÁRIO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela empresa
Engevix Engenharia S.A noticiando possíveis irregularidades praticadas na Concorrência Pública n.º 17/2014,
promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, cujo objeto refere-se à contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e apoio
técnico para supervisão e fiscalização das obras de infraestrutura rodoviária, pleiteando, em sede de cautelar, a
suspensão da licitação e, no mérito, a sua anulação.
(...)
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de
ﬂs. 6633/6638, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, discordando da área técnica, propõe o
conhecimento da presente Representação para, no mérito, considerá-la procedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 95, II,
da Lei Complementar n.º 621/12 c/c art. 307, § 5º e art.
310, I, do Regimento Interno deste Tribunal, sem aplicação de penalidade, não obstante, expedindo-se determinações correspondentes às irregularidades constatadas, conforme itens 3.2 a 3.5 da Manifestação Técnica
MT 1069/2017.
Reporta o representante do Ministério Público de Contas ao Acórdão n.º 798/2015, proferido nos autos do
Processo TC 3498/2014, que ao se defrontar com si-

tuação análoga à discutida nos presentes autos, constatou que seria processualmente mais adequado julgar procedente a representação, na forma prescrita no
art. 307, § 5º do Regimento Interno, haja vista que a
concessão de medida cautelar de suspensão do certame antecedeu ao saneamento das irregularidades pelo
gestor, mas sem aplicação de penalidade, tendo em vista o exercício da autotutela pela própria administração.
FUNDAMENTAÇÃO
O Regimento Interno, em se artigo 307, § 6º, condiciona a decretação da perda superveniente do objeto impugnado e, consequentemente, a extinção do processo
sem julgamento de mérito, ao saneamento das supostas
irregularidades antes da concessão da medida cautelar.
Assim, somente haverá a extinção do processo sem julgamento do mérito quando o responsável sanar as irregularidades apontadas pelo representante antes da concessão da medida cautelar.
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
No caso sob exame, vê-se que a medida cautelar foi
concedida no dia 05 de outubro de 2015 (Decisão TC
www.tce.es.gov.br

1823/2015-1, ﬂs. 5639/5644) e a licitação foi revogada
no dia 03 de abril de 2017 (ﬂs. 6604). Assim, a medida
saneadora foi efetuada após o conhecimento da determinação de suspensão cautelar do certame, aplicando-se ao caso o parágrafo 5º do art. 307 do Regimento Interno, in verbis:
Art. 307. [...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no art. 129 e artigo 310 deste Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013). (grifo nosso)
Face ao exposto, divergindo da área técnica, acompanho o entendimento do representante do Ministério
Público de Contas, pelo conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 95, II, da Lei Complementar nº. 621/12,
c/c o artigo 307, §5 e artigo 310, I, do Regimento Interno
deste Tribunal, sem aplicação de penalidade, com a expedição das determinações correspondentes às irregularidades constatadas. (TCE/ES; Processo TC 5351/2015;
Acórdão TC 1129/2017 – Plenário; Relatora Cons. Subst.
Márcia Jaccoud Freitas; Julgado em 05/09/2017)
ACÓRDÃO TC-492/2014 – PLENÁRIO
Este processo cuida de uma representação formulada
pela empresa (...) noticiando irregularidades na Concorrência Pública nº 008/2013, lançada pelo DER/ES, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de ponte sobre o Córrego
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Panquinhas, trecho Alto Rio Novo – Pancas, com extensão de 26,00 metros, sob jurisdição da Superintendência
Regional de Operações III (SRO-3) do DER-ES. Insurge-se
a representante especificamente contra sua desclassificação no certame na fase de abertura das propostas de
preços, por ter apresentado na Carta de Apresentação
da Proposta a data base dos preços de “08/2012” quando a data-base correta é “junho de 2012”.
Ao final, requer a concessão de medida cautelar, determinando a imediata e liminar suspensão da referida Concorrência, que seja determinado que o Órgão se abstenha de praticar qualquer ato relativo á homologação do
resultado da licitação, e no mérito, seja julgada procedente a Representação, com a anulação da decisão da
Comissão Permanente de Licitação que a desclassificou,
para que seja considerada classificada a prosseguir no
certame.
(...) Através da Manifestação Técnica Preliminar MTP
269/2013, de ﬂs. 189/201, o Núcleo de Engenharia e
Obras Públicas (NEO), conclui que “[...] a alteração da data-base de junho/2012 para agosto/2012, ainda que fosse aceita pela Administração, não teria capacidade de lesar o erário – pelo contrário, estaria a empresa abrindo
mão de dois meses de reajuste”.
Pugnou, ainda, a área técnica, pela determinação ao
DER-ES para que procedesse à classificação da empresa representante na Concorrência Pública nº 008/2013,
bem como, pela suspensão do certame até decisão ulterior desta Corte de Contas e determinação àquela autarquia no sentido de que em futuros procedimentos licitatórios passe a observar o princípio do formalismo moderado.
Através da Decisão TC 2946/2013 (ﬂs. 211-213) decidiu-

-se: a) pelo conhecimento da representação; b) pela concessão de medida cautelar, nos termos do artigo 124, da
LC 621/2012, para determinar ao DER/ES que procedesse à suspensão do certame; c) pela citação das senhoras
(...) (Diretora Geral do DER-ES) e (...) (Presidente da Comissão Permanente de Licitação do DER-ES), para que,
no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresentassem
as justificativas e documentos de suporte; d) determinar
que as gestoras procedessem à classificação da empresa
(...); e) determinar que em futuros certames, o DER/ES
observe o princípio do formalismo moderado, de modo a
não alijar de seus certames licitantes que incorrerem em
meros erros formais; f) dar ciência da Decisão ao procurador da Representante; e g) encaminhar os autos a SGCE para instrução do feito, no prazo de 5 dias, após a remessa das justificativas e documentos do jurisdicionado.

Diante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO: 1 - pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO apresentada pela empresa (...), na forma do artigo 95, II e 99,
§2º, ambos da Lei Complementar nº 621/2012; 2 – pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 269, I do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie (art. 70 da LC
621/2012), tendo em vista o fiel cumprimento à determinação cautelar, emanada deste Tribunal, de classificação da empresa (...); 3 – pela NÃO APLICAÇÃO DE MULTA às Senhoras (...) face o cumprimento das determinações contidas na Decisão TC 2946/2013. (TCE/ES; Processo TC 5286/2013; Acórdão TC 492/2014 - Plenário; Relator Cons. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto; Julgado em
15/07/2014)

Devidamente citadas as gestoras apresentaram manifestação de ﬂ. 211 informando que procederam à classificação da empresa Representante no certame, para tanto, juntaram cópia da respectiva publicação no DIOES de
22/07/2013 (ﬂs. 222-223).

Ante o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.

A área técnica afirma que, de acordo com a cópia da publicação realizada no Diário Oficial, do dia 22/07/2013
(ﬂs. 222/223), atesta-se que a comissão Permanente de
licitação realizou a classificação da empresa (...). na Concorrência Pública nº 008/2013, por sinal em primeiro lugar, confirmando-se que a Representante apresentara o
menor preço.

Conselheira Substituta

Assim procedendo, houve saneamento da irregularidade apontada. A área técnica opina pela procedência da
representação e pela extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 307, § 5º da Resolução
261/2013.

1.1. Julgar PROCEDENTE a representação, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo
307, §5º, do RITCEES, sem aplicação de sanção aos gestores responsáveis;

www.tce.es.gov.br

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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:

1.2. CIENTIFICAR o representante;
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

318

ATOS DA 1a CÂMARA

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técni-

2. Unânime.

Responsável: WANZETE KRUGER

co na Manifestação Técnica n.º 00744/2018-6, abai-

3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

xo transcritos:

4. Especificação do quórum:

REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.

pelo Ministério Público de Estadual, informando que

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

Hospital e Maternidade Doutor Arthur Gerhardt, em

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, denunciando supostas irregularidades praticadas no âmbito do Hospi-

Processo: 06996/2018-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: FMSDM - Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, PMDM - Prefeitura Municipal de Domingos
Martins

recebeu uma notícia de possíveis irregularidades no
Domingos Martins-ES, e solicitou a realização de uma
auditoria nos contratos (Doc. 2).
Recebida no Ministério Público de Contas, esse solicitou que os documentos fossem recebidos como De-

tal e Maternidade Doutor Arthur Gerhardt.

núncia (Doc. 5).

Requereu, ao final, a apuração das mesmas, com iden-

Na notícia, são apontadas as seguintes irregularida-

tificação de responsáveis e atribuição de sanções.

des:

Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Ex-

- Abastecimento ilícito de carros por funcionários e

terno de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, na

administradores

Manifestação Técnica n.º 00744/2018-6, opinou pelo

- Lançamentos incorretos de faturamento;

não conhecimento e consequente arquivamento da

- Insalubridade irregular;

representação, por entender que a mesma não foi redigida com clareza e não contém informações sobre
quais fatos se pretende atacar por vício de legalidade.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º 04259/2018-6,

ACÓRDÃO TC- 1408/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

“Trata-se de Processo (n. 6996/2018) encaminhado

- Duas ambulâncias sem atividade;
- Raio-X terceirizado;
- Médicos trabalhando sem contrato;
- Centro cirúrgico desativado pela vigilância sanitária

de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Sil-

desde 06/09/2017;

va, opinando pelo não conhecimento e arquivamento

- Limitação irregular de distribuição de remédios no

da representação.

pronto-socorro;

É o Relatório. Passo a fundamentar.

- Compra de remédios sem cotação de preços ou lici-

Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministé-

tação;

rio Público de Contas acerca do não conhecimento e

- Funcionários contratados por duas formas para rea-

arquivamento da representação. Adoto como razões

lizar a mesma atividade (contratação como servidor e

www.tce.es.gov.br
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contrato de prestação de serviços);

ficação e endereço

- O superintendente, sr. Marcelo Queiroz Coutinho, é
mau gestor, gerando altos custos por não saber exigir a correta utilização do material que é utilizado no
pronto socorro, além de ser responsável pela condenação do hospital em alguns processos judiciais;

do denunciante;

- Óbito de pacientes por falta de medicação;
- Negativa de fornecimento de medicação aos pacientes em tempo hábil;
- Falta de suprimento básico, como fio de sutura;
- Embora exista aparelho de gasometria, não é fornecido seu o kit;
- Houve uma parceria firmada entre a Perinatal Vitória
-UTI Neonatal do Vitória Apart Hospital e a FHASDOMAR para a seleção do curso de residência médica em
neonatologia, porém somente apareceu uma médica,
que trabalhou de fato apenas durante 1 mês.

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os
signatários têm habilitação para representá-la.
Após análise da documentação anexa, constata-se que
a notícia de irregularidade não foi redigida com clareza, e também não contém informações sobre quais fatos se pretende atacar por vício de legalidade.
Assim, diante da inobservância de requisito de admissibilidade, sugere-se à Conselheira Relatora não conhecer da representação, bem como seu arquivamento”.
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.

É o relatório do necessário.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Inicialmente, para ser conhecida, consoante previsão
do art. 177 do RITCEES, a representação deverá observar os seguintes requisitos de admissibilidade:

Conselheira Substituta

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

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:

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os

1.1. NÃO CONHECER da Representação;

elementos de convicção;

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

III - estar acompanhada de indício de prova;

2. Unânime.

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, quali-

3. Data da Sessão: 10/10/2018 – 34ª Sessão Ordinária

1.2. CIENTIFICAR o representante;

www.tce.es.gov.br

da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 1269/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05563/2017-1

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama
Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Ocorre que a Prestação de Contas foi encaminhada fora
do prazo estabelecido pelo artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, assim, não observando o
prazo regimental, hipótese que poderá ensejar aplicação
da multa prevista no artigo 135, IX da LC 621/2012, conforme sugerido no Relatório Técnico.
Quanto á análise documental, as peças contábeis encaminhadas a esta Corte foram analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de Contas a qual expediu
Relatório Técnico – RT 1081/2017 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do responsável Ademir Morgan de Oliveira para apresentação de
justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
Responsável

Responsável: ADEMIR MORGAN DE OLIVEIRA, JOSMIRO
ELIZEU DA SILVA

3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários;

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO - DETERMINAR
– ARQUIVAR

3.2.2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis e o inventário físico (INVMOV);

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

ponsabilidade do Senhor Ademir Morgan de Oliveira, e
foi encaminhando pelo Senhor Josmiro Elizeu da Silva,
gestor que à época do vencimento da obrigação ocupava a pasta.

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a reswww.tce.es.gov.br

Ademir Morgan de Oliveira

Ademir Morgan de Oliveira
3.4.1.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento
e registros contábeis.
Ademir Morgan de Oliveira
Opinando ainda pela citação do Senhor Josmiro Elizeu da
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

321

ATOS DA 2a CÂMARA

Silva, responsável pelo encaminhamento, para apresentar justificativas quando ao seguinte achado:
Descrição do achado
2.1 Não cumprimento de prazo;
Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1549/2017, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1996/2017).
Regularmente convocados (termos de citação 2583/2017
e 2584/2017), os responsáveis exercitaram seu direito
de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2899/20183, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama sejam julgadas Regulares com ressalva, na forma do
artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Sugeriu ainda recomendação atual gestor para que encaminhe nas futuras prestações de contas os documentos necessários para análise das conciliações bancárias
e que adote medidas administrativas necessárias a fim
de conciliar os recolhimentos previdenciários da autarquia relativos a exercícios anteriores e ao atual, e encontrando valores não pagos, providencia a regularização e
instaure procedimentos para apurar responsabilidades e
ressarcir ao erário o montante, despendido com juros e
multas pelo pagamento em atraso de contribuições previdenciárias, nos termos da IN TC 32/2014.
Quanto ao Senhor Josmiro Elizeu da Silva, foi sugerida

aplicação de multa, tendo em vista a manutenção de irregularidade apontada no Relatório Técnico, pois o envio dos dados intempestivamente não saneia a infração
cometida.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de contas anual, com expedição de recomendação (sic determinações) proposta
pelo NCE e aplicação de multa.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Sooretama, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Senhor Ademir Morgan de Oliveira, de acordo com o Relatório Técnico 1081/2017, ficou constatado que o gestor
responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas Anual, senhor Josmiro Elizeu da Silva, não cumpriu o
prazo estabelecido para o encaminhamento da mesma.

gumas medidas são essenciais para que esta transição
de governo seja realizada de maneira harmônica, visando a continuidade dos serviços prestados aos munícipes;
Vale salientar que o gestor, não possuiu acesso a pasta
no período de transição, vindo somente em 02/01/2018
ao assumir a Autarquia;
De sorte sendo mais complexo o trabalho, para alcançar
os resultados, o gestor não possuiu tempo hábil necessário para planejar, organizar, dirigir e controlar.
Outrossim, vale analisar que apesar da entrega ter ocorrido de forma Intempestiva não houve prejuízo para a
Autarquia.
DA RESPONSABILIDADE DO CONTADOR
Inicialmente cumpre destacar que, não obstante constar
o nome do gestor como responsável pelo envio da prestação de contas, vale salientar que todos os demonstrativos contábeis, subsistem em tal situação algumas peculiaridades de ponderação;

Ao ser citado para apresentar justificativas quanto ao
descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas Anual, com base no artigo 139, Resolução TC
261/2013 e IN 34/2015 e alterações, o Senhor Josmiro
Elizeu da Silva apresentou em sua defesa:

Isso porque estamos diante de uma relação contratual,
cuja prestação de serviços tem como objeto a assessoria e consultoria contábil, compreendendo supervisão da
escrituração contábil e orçamentária, com fechamento
dos balancetes mensais, bem como do fechamento do
balanço anual de 2016, conforme pode extrair do contrato de prestação de serviços (doe. 01) anexo;

BREVE EXPLICAÇÃO DOS FATOS

Descrição dos Serviços e Execução:

Por oportuno vale mencionar que não houve a regular
transição de governo, visando a continuidade dos serviços prestados aos munícipes, para que o novo Gestor antes de sua nomeação/posse pudesse conhecer e avaliar
todos os dados e informações necessárias; Isto posto, al-

Consultoria e Assessoria Contábil:

www.tce.es.gov.br

“Nos lançamentos contábeis, conciliações dos saldos
bancários, forma legal de escrituração contábil da receita, da despesa e patrimônio, dentre outras orientações
contábeis que se fizerem necessárias, Assessoria nas
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prestações de Contas que devem ser remetidas ao TCE,
e outas prestações de contas que envolvam a área contábil, Assessoria em outros serviços relacionados a Contabilidade que se fizerem necessários.

sição de governo, visando a continuidade dos serviços
prestados aos munícipes, para que o novo Gestor antes
de sua nomeação/posse pudesse conhecer e avaliar todos os dados”.

Ademais se esclareça ainda que na qualidade de contador contratado na modalidade de prestador de serviços são de sua responsabilidade todas as informações de
despesas lançadas, execução orçamentária, lançamento
e emissão de empenho, não podendo assim recair a responsabilidade ao atual gestor;

Anexou ainda nos autos, através da peça complementar
8798/2018, que esta unidade gestora possuía contrato
06/2015 firmado com a empresa SD SERVIÇOS DE ASSESSORIA EIRELI ME, cujo objeto contratual, estabelecido no
primeiro Termo Aditivo, assinado em 18/08/2016, estabelecia na cláusula primeira:

Desta forma, não existe liame jurídico entre o gestor e o
contador que deixou de executar os serviços ora contratados; Sendo assim, não se afigura razoável querer imputar ao profissional gestor a responsabilidade pelo atraso
e envio das informações necessárias de sua EXCLUSIVA
responsabilidade;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

DA AUSENCIA DE DOLO E DE PREJUIZOS
Caso o entendimento acima não seja o desta Corte, importante analisar a ausência de dolo ou de quaisquer
prejuízos a Administração Pública, bem como o critério
estabelecido para a aplicação de multa;
No caso em tela é manifesta a ausência de dolo, de culpa ou de quaisquer outras imprudências administrativas
por parte do gestor, restando, portanto, resguardadas a
moralidade e probidade administrativa;
Portanto, deve ser avaliada a consecução do interesse
público e se eventual falha não acarretou danos ao erário, a ausência de prejuízos aos cofres públicos, inexistindo a omissão na remessa dos dados contábeis ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, apenas o
atraso em tal ato.
Alegou em sua defesa, que “não houve a regular tran-

Através do presente instrumento MANTEM-SE no objeto concessão ao CONTRATANTE em serviços de consultoria e assessoria contábil, orçamentária, financeira, Administrativa, controle interno, Licitações, Acompanhamento no correto cumprimento das obrigações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Acompanhamento em
demandas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, enfim no assessoramento Geral das atividades do SAAE de Sooretama, na prestação de serviços em
caráter local/presencial, semanal e permanente perfazendo 20 horas semanais, suporte online e telefone permanente, conforme anexo I e Termo Descritivo, conforme licitação pregão presencial n°004/2015; e processo
nº 135/15 e contrato nº 006/2015.
Dando continuidade a análise, o contrato nº 006/2015
foi assinado em 20/08/2015, e na Cláusula Quarta estabelecia:

previstas no Anexo 01 e Termo Descritivo do Edital.
4.2 - Caberá ao SME, · a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento deste Contrato. A fiscalização a
que se refere esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada por eventuais danos causados à Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
Observou-se que a unidade gestora possuía contrato
com empresa, cujo objeto, dentre outras, destacavam-se os serviços de consultoria e assessoria contábil, orçamentária, financeira, administrativa, controle interno,
acompanhamento em demandas junto ao Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo.
Além do que, caberia a unidade gestora a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento deste Contrato pelos serviços prestados pela empresa, verificando o
cumprimento das tarefas e ações que foram compactuados no contrato.
O responsável justificou o fato, apresentando suas justificativas quanto ao descumprimento do prazo, entretanto,
verificou-se na análise que não foi procedente, haja vista
que os documentos anexados comprovam haver empresa especializada na realização dos serviços para atender
as demandas e o objeto contratado deveria ser fiscalizado pela entidade.
Assim, a ITC 2899//2018 opinou pela manutenção do indicativo de irregularidade.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA IE DA FISCALIZAÇÃO

Quantos aos itens abaixo, de responsabilidade do Senhor Ademir Morgan de Oliveira, foram observados:

4.1 - Após a assinatura do Contrato, a empresa deverá
iniciar os serviços, conforme detalhamento e condições

Item 3.2.1.1 do Relatório Técnico, de acordo com o RTC:

www.tce.es.gov.br

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
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dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 1)Termo de Verificação das Disponibilidades Em R$ 1,00
Ban- Agênco
cia
001 04782
004 3006
021 0278
104 0555
TOTAL

Conta
80349
8583
8461261
0600000245

Tipo da
Conta
1
1
1
1

Fonte de Recurso
2-000-0000
2-000-0000
2-000-0000
2-000-0000

Saldo
(a)
0,00
490,56
36.491,20
17.467,98
54.449,74

Contábil Saldo Bancário
*
*
36.491,20
17.467,98
53.959,18

Saldo Bancário
(b)
*
*
36.491,20
17.467,98
53.959,18

Conciliado D i f e r e n ç a
(b-a)
*
-490,56
0,00
0,00
-490,56

Fonte: Processo TC 05563/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016

Ao analisar o fato ocorrido, a ITC 2899/2018 verificou
que os arquivos foram encaminhados para o Sistema Cidade Web, constatando que os extratos anexados eram
divergentes das nomenclaturas dos arquivos, conforme
abaixo:
Nomenclatura do arquivo no cidadesweb TCEES
2016_12_004_3006_8583_1.pdf
2016_12_001_04782_80349_1.pdf

Extratos anexado no Arquivo inserido
no sistema cidades web
Banco Banestes, Agência 278 8461261
Banco Banestes, Agência 278 8461261

Fonte: Processo TC 05563/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016

Observou com isso a área técnica que a argumentação
do responsável não procede, pois, conforme descrito no
RTC não foi possível verificar o valor registrado no extrato bancário, uma vez que não foi inserido no arquivo
corretamente. Entretanto, esse valor conduz na aplicação do princípio da insignificância, de pouca expressão
econômica e relevância.

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, visto que os extratos bancários
das contas n.º 80349 e 8583 não foram encaminhados, conforme demonstrado na Tabela 12.

Sugeriu com isso a ITC que seja ressalvada a irregularidade e recomendado que sejam encaminhados nas futuras prestações de contas os documentos necessários
para análise das conciliações bancárias.

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação
* Extratos bancários não encaminhados
Tabela 2) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil) Em R$ 1,00
Contas Contábeis
Caixa e Equivalentes de Caixa

Balanço Patrimonial
(a)
54.449,74

TVDISP
(b)
53.959,18

Diferença
(a-b)
490,56

Item 3.2.2.1, de acordo com a descrição do fato no Relatório Técnico Contábil:

3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários
Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e 89 da Lei 4320/64
Conforme demonstrado na Tabela 12, verificou-se que os extratos bancários das contas n.º 80349 e 8583 não foram
encaminhados.
Deste modo, os saldos entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis ficaram divergentes, visto que
na conta caixa e equivalente de caixa (código 111000000000) consta o saldo contábil de R$ 54.449,74, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o valor de R$ 53.959,18, ou seja, uma diferença de R$ 490,56.
Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente as suas justificativas.
Cabe ressaltar que, caso fique comprovado o saldo de disponibilidade contábil maior que nos extratos bancários, esses
valores são passíveis de devolução.
Em sua defesa, o responsável argumentou:
(FIGURA)

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis
1,00
Descrição

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

Balanço Patrimonial
(a)
0,00
235.444,29
228.483,48
0,00

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

0,00
235.645,27
228.483,48
0,00

0,00
-200,98
0,00
0,00

Em R$

Fonte: Processo TC 055563/2017-5 - Prestação de Conwww.tce.es.gov.br
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tas Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela
citação do gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis.

pode ser confirmado, quando consultado sistema Cidadesweb/PCA 2017 desta unidade gestora.
A ITC 2899/2018, levando em conta os argumentos apresentados e que esse valor conduz na aplicação do princípio da insignificância, de pouca expressão econômica e
relevância sugeriu ressalvar esta irregularidade no exercício de 2016.
Item 3.4.1, de acordo com a descrição do fato no Relatório Técnico Contábil:

legislação de referência:
Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Regime de Empenha- Liquidado
Previdência do
(B)
(A)

Pago
(C)

Folha
de %
Regis- %
Pa ga m e n - trado
Pago
tos
(B/D*100) (C/D*100)
(D)
0,00

Regime
Próprio de
Previdência
Social
Regime Ge- 111.100,60 111.100,60 111.100,60 133.632,90 83,13
ral de Previdência
Social
Totais
111.100,60 111.100,60 111.100,60 133.632,90 83,13

83,13

Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens
móveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência em relação ao valor apurado no
inventário de bens móveis (INVMOV).

No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores liquidados e pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 83,13%
e 83,13%, respectivamente, dos valores devidos, sendo
considerados como passíveis de justiﬁcativas, para fins
de análise das contas.

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

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

Analisando os dados do RTC, verificou-se que não foram
pagos e liquidados o mesmo valor de R$ 22.532,30. O valor de retenção na folha superou em 16.87% os valores
baixados constantes da folha de pagamentos, acima do
limite, considerado aceitável para efeito de análise de
10%.

O responsável informou em sua justificativa que a divergência no valor de R$ 200,98 ocorreu devido a falha no
sistema informatizado, fato esse que foi comentado nos
itens anteriores desta ITC, no qual foi informado da implementação do novo sistema, antes os lançamentos
eram realizados no sistema CETIL, e a unidade gestora
passou a utilizar o sistema SIGEVV, que naquele momento não estava integrado ao módulo CP da contabilidade.
Também inseriu os “emails’ que confirmam as medidas
adotadas para que fossem providenciados os ajustes.

Vale ressaltar, que o balancete da execução orçamentária da despesa – BALEXO não foi apresentado na forma
da Instrução Normativa TC 34/2015, assim, as informações referentes às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal) foram retiradas do balancete de veriﬁcação – BALVER, na conta contábil nº 211430101000.

O responsável ainda não apresentou nenhum documento que justificasse o motivo pelo qual não foram pagos
o valor de R$ 22.532,30. Também, verificando o arquivo
DEMCPA.pdf (sistema cidadesweb) do exercício de 2016
foi constatado que não foram recolhidos os valores dos
meses de janeiro e maio, como demonstrado a seguir.

A tabela das contribuições previdenciárias no RTC informou:

(FIGURA)

[]

Informa que na PCA/2017 ocorreram os ajustes contábeis, os quais resultaram em consonância dos saldos registrados no inventário e no Balanço Patrimonial. Tal fato

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem como os valores retidos dos servidores
e recolhidos para os fundos de previdência, na forma da
www.tce.es.gov.br

83,13

Fonte: Processo TC 05563/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Os valores de liquidação e pagamento das contribuições
previdenciárias patronais de R$ 111.100,60 diferem dos
valores liquidados e pagos registrado no Demonstrativo da Contribuições Previdenciárias Patronais (DEMCPA.
odf) no valor de R$121.094,17.
Por fim, permaneceu a divergência e não houve justifiSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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cativa procedente sobre o fato apurado no RTC. Vale ressaltar que, conforme indicado no item 3.3 do Relatório Técnico, a Unidade Central de Controle Interno em
seu parecer ressalvou que não constatou pagamento
do INSS patronal relativo ao mês de abril/2016 no valor
de R$ 13.119,81, valor inferior ao apurado para 2016
com base nas informações da PCA. O parecer indicou
também existência de divergências de R$ 10.879,18 no
recolhimento de contribuições previdenciárias entre os
anos de 2013, 2014 e 2015 e que existem débitos previdenciários parcelados que estão sendo quitados pela autarquia.
Com isso, sugeriu a área técnica na ITC a manutenção
da irregularidade, sugerindo determinar ao atual gestor que adote medidas administrativas necessárias a
fim de conciliar os recolhimentos previdenciários da
autarquia relativos a exercícios anteriores e ao atual e,
encontrando valores não pagos, providencie a regularização e instaure procedimentos para apurar responsabilidades e ressarcir ao erário o montante despendido com juros e multas pelo pagamento em atraso de
contribuições previdenciárias, nos termos da IN TC
nº 32/2014.
Ratificando manifestação técnica conclusiva, encampa
o Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC 2899/2018, opinando pela regularidade
com ressalva da presente prestação de contas anual do
Senhor Ademir Morgan de Oliveira, bem como pela expedição de determinação sugerida e aplicação de multa ao responsável pelo encaminhamento da PCA, Senhor Josmiro Elizeu da Silva.
III. CONCLUSÃO

Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar
o disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho
do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e
conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão
ministerial, tornando-os parte integrante do presente
voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama sob responsabilidade do Senhor Ademir Morgan de Oliveira, relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos
do art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 86 da mesma lei, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
2.4 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e
registros contábeis (item 3.4.1.1 do RTC)
Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
2. DETERMINAR ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama, ou a quem venha
a sucedê-lo,:
www.tce.es.gov.br

a) que sejam encaminhados nas futuras prestações de
contas os documentos necessários para análise das
conciliações bancárias;
b que adote medidas administrativas necessárias a fim
de conciliar os recolhimentos previdenciários da autarquia relativos a exercícios anteriores e ao atual e,
encontrando valores não pagos, providencie a regularização e instaure procedimentos para apurar responsabilidades e ressarcir ao erário o montante despendido com juros e multas pelo pagamento em atraso de
contribuições previdenciárias, nos termos da IN TC
nº 32/2014.
3. APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$1.000,00
(um mil reais) ao Senhor Josmiro Elizeu da Silva, com
amparo no art. 135, inciso IX da Lei Complementar nº
621/2012 c/c art. 389, inciso IX do Regimento Interno,
POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENVIO DA
PCA previsto no art. 139 do Regimento Interno.
4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos Prestação de Contas Anual do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama, referente
ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Ademir Morgan de Oliveira, e foi encaminhando pelo Senhor Josmiro Elizeu da Silva, gestor
Na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, ocorrida no dia
05/09/2018, solicitei vista dos autos após a apresenSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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tação do respeitável voto proferido pelo Conselheiro
Substituto João Luiz Cotta Lovati , com o intuito de me
inteirar de modo mais minucioso acerca do processo
em tela.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro acompanhou integralmente as proposições da área técnica e do Ministério
Público de Contas, concluindo o seu voto propondo a
seguinte deliberação ao Colegiado:
[...]
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama sob responsabilidade do Senhor Ademir Morgan de Oliveira, relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos
do art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 86 da mesma lei, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
2.4 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e
registros contábeis (item 3.4.1.1 do RTC)
Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
2. DETERMINAR ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama, ou a quem venha
a sucedê-lo,:
a) que sejam encaminhados nas futuras prestações de

contas os documentos necessários para análise das
conciliações bancárias;
b que adote medidas administrativas necessárias a fim
de conciliar os recolhimentos previdenciários da autarquia relativos a exercícios anteriores e ao atual e,
encontrando valores não pagos, providencie a regularização e instaure procedimentos para apurar responsabilidades e ressarcir ao erário o montante despendido com juros e multas pelo pagamento em atraso de
contribuições previdenciárias, nos termos da IN TC
nº 32/2014.
3. APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$1.000,00
(um mil reais) ao Senhor Josmiro Elizeu da Silva, com
amparo no art. 135, inciso IX da Lei Complementar nº
621/2012 c/c art. 389, inciso IX do Regimento Interno,
POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENVIO DA
PCA previsto no art. 139 do Regimento Interno.
4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Nesse contexto, peço vênias relator para divergir parcialmente do entendimento exarado, nos termos da
fundamentação a seguir exposta.
FUNDAMENTAÇÃO
Perfilho do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões do Relator que acompanhou integralmente a área técnica e o órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto, exceto quanto a aplicação da multa pecuniária em razão do descumprimento de prazo para envio da PCA. Explico:
Embora assista razão a área técnica quanto ao fato de
que o atraso deve ser creditado à conta da administração municipal do exercício de 2016, por outro lado, há
www.tce.es.gov.br

que analisar o caso concreto para verificar não apenas
a tempestividade do envio da PCA, mas também se seu
eventual atraso acarretou em prejuízos à administração ou ao seu exame, bem como se tal fato decorreu
de má fé. De pronto observo que a má-fe não está evidenciada nos autos. Ademais, a meu sentimento o curto prazo de atraso do envio da PCA (34 dias) não trouxe prejuízo nem mesmo aos prazos processuais deste
tribunal de Contas, visto que a mesma pode ser examinada e julgada dentro dos prazos normatizados, visto que o prazo para seu julgamento é 31 de dezembro
de 2018.
Assim, creio que neste caso concreto, a multa deva ser
relevada pois, mesmo posteriormente ao prazo legal
de remessa das contas, o gestor cumpriu com seu dever de encaminhar a prestação contas.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta
Corte de Contas consoante se verifica nos autos dos TC
nº 12986/2015, TC 12165/2015 e TC 1776/2018.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento externado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator, VOTO no sentido de que este Plenário aprove a seguinte proposta de
deliberação que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas em:
1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama sob responsabilidade do Senhor Ademir Morgan de Oliveira, relativas ao exercício financeiSegunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

327

ATOS DA 2a CÂMARA

ro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos
do art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 86 da mesma lei, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
2.4 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e
registros contábeis (item 3.4.1.1 do RTC)
Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
2. DETERMINAR ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama, ou a quem venha
a sucedê-lo:
a) que sejam encaminhados nas futuras prestações de
contas os documentos necessários para análise das
conciliações bancárias;
b) que adote medidas administrativas necessárias a fim
de conciliar os recolhimentos previdenciários da autarquia relativos a exercícios anteriores e ao atual e,
encontrando valores não pagos, providencie a regularização e instaure procedimentos para apurar responsabilidades e ressarcir ao erário o montante despendido com juros e multas pelo pagamento em atraso de
contribuições previdenciárias, nos termos da IN TC
nº 32/2014.
4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC- 1269/2018 – SEGUNDA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Es-

pírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas em:

1.3 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

1.1 JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Sooretama sob responsabilidade do Senhor Ademir Morgan de Oliveira, relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos
do art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 86 da mesma lei, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:

ro Sérgio Manoel Nader Borges. Parcialmente venci-

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheido o relator, que manteve a sugestão de multa de R$
1.000,00 para Josmiro Elizeu da Silva.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (pre-

2.4 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e
registros contábeis (item 3.4.1.1 do RTC)

sidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.

lator).

1.2 DETERMINAR ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama, ou a quem venha
a sucedê-lo:
a) que sejam encaminhados nas futuras prestações de
contas os documentos necessários para análise das
conciliações bancárias;
b que adote medidas administrativas necessárias a fim
de conciliar os recolhimentos previdenciários da autarquia relativos a exercícios anteriores e ao atual e,
encontrando valores não pagos, providencie a regularização e instaure procedimentos para apurar responsabilidades e ressarcir ao erário o montante despendido com juros e multas pelo pagamento em atraso de
contribuições previdenciárias, nos termos da IN TC
nº 32/2014.
www.tce.es.gov.br

do Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (reCONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia:19/12/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
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