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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 048-P, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2019.
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;

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor DARCY SALES FILHO, matrícula nº 202.982, ocupante do cargo efetivo de assistente técnico, para ocupar a função gratiﬁcada FG-3 na Secretaria de Finanças e Contabilidade (SFC), substituindo o coordenador DANILO MORAES SILVA SCOPEL, matrícula nº 203.605, afastado da referida função por motivo de férias, no período de
13/2/2019 a 27/2/2019.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 01354/2019-4

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.

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 1354/2019-4, RATIFICOU a contratação da empresa Instituto de Desenho Instrucional– DI, referente à participação dos servidores Fábio Vargas Souza e José Caldas da Costa Júnior, em evento aberto de capacitação e aperfeiçoamento intitulado: “Masterclass Desenho Instrucional” a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, no período 14 a 15 de
fevereiro de 2019, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25,
inciso II c/c o art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93.
Vitória, 07 de fevereiro de 2019.
CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

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

www.tce.es.gov.br
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 009/2019
Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Alterar o Ato DGS nº 059/2018 no tocante à ﬁscalização do Contrato nº 014/2018, ﬁrmado com a empresa Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO.

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

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste 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;

– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– 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;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Ato da DGS Nº 059/2018, em relação à designação de servidores para ﬁscalização do Contrato Nº
014/2018, ﬁrmado com a Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, constantes dos autos do Processo TC
nº 2485/2018-6, conforme abaixo discriminado:
Claudia Santos Neves Ribeiro, matrícula nº 203.469 (Fiscal Titular);
Rafael Zanotelli Fernandes, matrícula nº 203.490, (Fiscal Adjunto).
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2019.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
(republicado por incorreção)

– 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.

Telefone: (027) 3334-7665

www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

Atos do Plenário

I RELATÓRIO
Acórdãos e Pareceres - Plenário
ATOS DO PLENÁRIO

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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

MOUN:

PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER EM CONSULTA 00019/2018-1
Processo: 02512/2017-1
Classiﬁcação: Consulta
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama
Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Consulente: REGINALDO SIMAO DE SOUZA, MUNICIPIO
DE IBITIRAMA
CONTROLE EXTERNO – CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 6.019/1974, ALTERADA PELA LEI FEDERAL
Nº 13.429/2017, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEVENDO SOBRE ELA INCIDIR AS PREVISÕES DO ARTIGO 37,
II E XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE
DE ESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA CONTÁBIL - POSSIBILIDADE DE DESEMPENHO
DAS ATIVIDADES AUXILIARES E DE APOIO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS POR OUTROS SERVIDORES, BEM COMO POR PROFISSIONAIS OU EMPRESA DE ASSESSORIA
OU CONSULTORIA CONTÁBIL, QUANDO NECESSÁRIA E
JUSTIFICADA, SOBRETUDO QUANTO À AVALIAÇÃO DE
CUSTO-BENEFÍCIO DA DECISÃO, DESDE QUE PRECEDIDA
DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAwww.tce.es.gov.br

Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal
de Ibitirama, Senhor Reginaldo Simão de Souza, questionando em que momento a Administração Pública pode
terceirizar atividade relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, como assessoria contábil, nos seguintes termos:
Considerando a Lei nº 13.429/2017, sancionada pelo Presidente da República na data de 31/03/2017, que
permite a terceirização irrestrita no país, inclusive no
serviço público das atividades-ﬁm, consultamos: Em que
momento a Administração Pública, estabelecida pela nova Lei nº 13.429/2017, de 31/03/2017, pode terceirizar
atividades relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, como por exemplo, empresa de assessoria contábil?
Encaminhado os autos à então Secretaria de Controle Externo de Recursos-SecexRecursos, esta se manifestou por
meio de Instrução Técnica de Consulta n° 00076/2017-9
(evento 16), reconhecendo a presença dos requisitos de
admissibilidade e apresentando a seguinte conclusão:
Por todo o exposto, opina-se pelo conhecimento da presente consulta em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sugerindo-se que sejam os autos
encaminhados ao Núcleo de Jurisprudências e Súmulas
desta Corte de Contas, a ﬁm de investigar a existência
de prejulgados ou de decisões reiteradas sobre a matéria, conforme previsão do art. 235, § 1º, da Resolução TC
n. 261/2013.
Após, retornem a esta Secretaria para análise do mérito.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Jurisprudência e SúSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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mula informou que inexistiam deliberações a respeito do
tema no âmbito do TCEES (Estudo Técnico de Jurisprudência 00003/2018-8 – evento 18). Porém, esclareceu
que existem decisões que tratam do tema terceirização
Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, por meio da Instrução Técnica
de Consulta 00003/2018-8 (evento 20), manifestou-se
quanto ao mérito, posicionando-se pela inaplicabilidade da Lei nº 13.429/2017 à Administração Pública, devendo incidir as previsões dos arts. 37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização de concurso público, in verbis:
[...]
III - CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos seguintes termos:
A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos
37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização
de concurso público aos ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em comissão, que devem atender os requisitos do artigo 37,
V, da Constituição Federal e a contratações temporárias,
nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
Neste sentido, para a realização de atividades–ﬁm, que
são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por
agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração, que ingressem após a aprovação em concur-

banas e também sobre as relações de trabalho nas empresas de prestações de serviços a terceiros.

so público.
[...]
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal que
opinou para que a Consulta seja respondida nos exatos
termos da ITC 00003/2018-8, conforme consta do Parecer 01661/2018-9 (evento 24).
II FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, veriﬁco que esta Consulta preenche os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser
conhecida.
A SecexRecursos abordou o tema proposto pelo consulente para concluir que referida Lei não se aplica à Administração Pública e que para a realização de atividades-ﬁm, que são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções internas e
permanentes, como os serviços de assessoria contábil,
não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por agentes públicos, após ingresso por concurso público, consoante se observa da ITC 00003/2018-8, cujos
trechos do mérito transcrevo integralmente:

A referida lei acirrou ainda mais a controvérsia já existente sobre a possibilidade de terceirização no âmbito da
Administração Pública, tendo em vista que, embora não
tenha feito expressa menção neste sentido, em nenhum
de seus dispositivos previu em sentido contrário, entendendo alguns que isso, por si só, já seria razão suﬁciente
para permitir o alcance.
A dúvida existe, em especial, por conta da redação do artigo 5º-A da lei referenciada, que dispõe que o contratante é a pessoa física ou jurídica, que celebra contrato
com empresa de prestação de serviços determinados e
especíﬁcos, sem fazer distinção, se pessoa jurídica pública ou privada.
Há que se ter, contudo, muita cautela em permitir a
abrangência da referida lei ao âmbito da Administração
Pública, uma vez que, em se tratando de norma infralegal, tem esta como fundamento de validade a Constituição Federal, não sendo cabível a sua interpretação isolada.

Quanto ao mérito, questiona-se na presente consulta sobre a possibilidade de a Administração Pública, após o
advento da Lei nº 13.429/2017, terceirizar atividades-ﬁm, tais como os serviços de assessoria contábil.

Além disso, conforme já aﬁrmado, a Lei nº 13.429/2017
trata de trabalho temporário e das relações de trabalho
nas empresas de prestação de serviços a terceiros. Sendo necessário esclarecer, em relação ao trabalho temporário, que apesar de nomenclatura semelhante, este
não tem este o mesmo signiﬁcado de contratação temporária.

Acerca do tema, veriﬁca-se que a Lei nº 13.429/2017,
que ﬁcou conhecida como a Lei da Terceirização, alterou
dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que
dispunha sobre o trabalho temporário nas empresas ur-

O trabalho temporário, conforme deﬁnição do próprio
artigo 2º, da Lei 13.429/17 é o prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora

[...]
II – MÉRITO

www.tce.es.gov.br
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de serviços, para atender à necessidade de substituição
transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços.
Não se confunde, portanto, com a contratação temporária, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que determina que, a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Observa-se, que a relação de trabalho que se dá entre a
Administração Pública e o contratado temporariamente
é uma relação especial e excepcional, que só ocorre mediante o atendimento dos requisitos previstos no texto
constitucional.
Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, exige a realização de concurso público para o preenchimento de cargos e empregos na Administração Pública, e só, excepcionalmente, permite a livre nomeação,
o que ocorre, por exemplo, para os cargos em comissão,
desde que atendidos os requisitos previstos no artigo 37,
V, da Constituição Federal, ou seja, para o exercício de
funções de direção, cheﬁa e assessoramento, conforme
a seguir se transcreve:
Art. 37.
V. As funções de conﬁança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos, previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
cheﬁa e assessoramento.
Ainda assim, não se pode aﬁrmar a impossibilidade de
terceirização de todas as atividades da Administração
Pública, existindo, inclusive, previsão no artigo 37, inciso

XXI, da Constituição Federal, que dispõe, que a contratação de terceiros, mediante licitação, para a realização de
obras, serviços, compras e alienações, pode se dar nos
seguintes termos:
Art. 37.
XXI. Ressalvados os casos especiﬁcados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
Observa-se, que a Constituição Federal admite a contratação de terceiros, que não fazem parte dos quadros
da Administração Pública, para o exercício de atividades que não são o seu foco principal, ou seja, atividades-meio, permitindo assim que esta possa concentrar-se em suas ﬁnalidades essenciais, que são as atividades
que justiﬁcam a sua existência (atividades–ﬁm).
Ressalta-se, na oportunidade, que a terceirização não
pode ser confundida com as concessões de serviços públicos, em que o Poder Público delega a exploração de
determinado serviço público, por conta e risco da concessionária, sendo que esta é remunerada, via de regra,
pelas tarifas cobradas dos usuários.
Diversamente, nos contratos de terceirização, a Administração mantém o seu encargo de prestar diretamente um serviço público especíﬁco, porém, apenas contrata um executor material da atividade contratada, sendo
esta remunerada pelo próprio ente público.
www.tce.es.gov.br

Sobre a terceirização na Administração Pública, pode-se
aﬁrmar que o Decreto-Lei nº 200/1967, que dispõe sobre a Organização da Administração Federal, já a previa,
dispondo em seu artigo 10, parágrafo 7º, acerca da possibilidade de descentralização de atividades pela Administração, prevendo que esta, sempre que possível, deveria recorrer à execução indireta, mediante contrato,
para a realização de tarefas executivas, conforme a seguir se transcreve:
Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada.
§ 7º. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suﬁciente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.
Observa-se, pois, que a legislação desenvolve, há muito tempo, limites e possibilidades para a terceirização no
âmbito da Administração Pública, permitindo, que atividades, originalmente por ela exercidas, sejam desempenhadas por terceiros.
Faz-se necessário no entanto, delimitar as atividades que
podem ser terceirizadas no âmbito da Administração Pública, conforme previsão do artigo 37, XXI, da Constituição Federal, sem violar o artigo 37, II, do mesmo diploma.
Uma das teorias mais utilizadas pela doutrina e jurisprudência pátria é a separação entre atividades-ﬁm e atiSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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vidades-meio, conforme já mencionado, embora não se
negue a existência de muitas incertezas em tal descrição,
uma vez que não existe uma deﬁnição legal acerca desses conceitos.
Veriﬁca-se, que a Constituição Federal, em momento algum, previu que os cargos e empregos públicos tenham
por objeto a consecução de atividades-ﬁm ou de atividades-meio, o que signiﬁca dizer, que a regra é que todas
as atividades desempenhadas pela Administração Pública devem ser realizadas por ocupantes de cargos ou empregos públicos, que necessitam ser providos por concurso público, embora existam as exceções previstas nos
artigos 37, V e IX do texto constitucional, conforme já
mencionado.
Registre-se que a obrigação de realizar concurso público
abrange todos os órgãos da Administração Direta, assim
como as entidades da Administração Indireta, ainda que
estas sejam exploradoras de atividades econômicas e estabeleçam vínculos celetistas com os seus agentes.
Como bem salientou a Procuradora do Estado de São
Paulo, Carolina Zancaner Zockun, mesmo que a distinção
entre as atividades-meio e as atividades-ﬁm, na prática,
possam ensejar muitas dúvidas, segundo ela, para a realização de atividades ﬁnalísticas do Estado deve-se atentar para a obrigatoriedade de realização de concurso público, nos termos em que dispõe o artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal.
A referida autora, prevendo, portanto, a diﬁculdade em
identiﬁcar cada uma das atividades referenciadas, demonstrou recorrer a uma teoria complementar, que distingue as atividades internas e externas da Administração Pública, entendendo como internas as desempenhadas para o atendimento da existência dos entes, sendo

que estas, segundo ela, quando permanentes, devem
ser realizadas pela própria Administração Pública.
Para a ela, a distinção entre atividades internas e externas é algo tão evidente, e presente em nosso mundo fenomênico, que a sua explicação se torna difícil, conforme trecho que a seguir se transcreve:
[...] Pois bem, a própria noção da estrutura orgânica administrativa permite inferir que existem atividades prestadas internamente e atividades externas à Administração Pública. Tanto isso é verdade que a própria Administração é apartada em Administração Direta e Indireta. Os inúmeros dispositivos constitucionais descrevem
bem esta separação existente. Alíás, a distinção entre
atividades internas e externas é algo tão evidente, tão
presente em nosso mundo fenomênico, que sua explicação se torna um tanto complicada. De fato, todos sabem que existem atividades prestadas de forma intestina (para si próprio) e existem atividades desempenhadas de modo exterior (para fora). [...] É necessário, pois,
que para a correta manutenção e sobrevivência do Estado, do modo como ele foi delineado pela Constituição de 1988, existam atividades desempenhadas pelo e
para o próprio Estado. Com efeito, a organização estrutural da Administração exige um aparato material e humano para que suas atividades sejam corretamente desempenhadas [...] (Grifo nosso).
Observa-se, que as atividades internas, conforme mencionado pela autora, estão inseridas no conceito de atividades–ﬁm, impondo-se que sejam desempenhadas pelo próprio aparato estatal, para o atendimento de seus
objetivos, devendo ser executadas por agentes de seus
quadros, em especial, quando se tratarem de atividades
permanentes.
www.tce.es.gov.br

Sem embargo da adoção ou não da referida teoria, o fato é que, não se pode olvidar que, embora não seja fácil conceituar atividade-ﬁm, também não é difícil identiﬁcar, que dela fazem parte àquelas que dizem respeito
aos objetivos precípuos da Administração Pública, ou seja, que compõem a sua vida interna e que são necessárias a justiﬁcar a sua própria existência.
Em tais casos, como já se disse, especialmente quando
se tratarem de atividades permanentes, não se pode admitir que terceiros, sem qualquer relação de continuidade com a Administração, e sem a submissão à hierarquia
e aos seus princípios, venham a desempenhar, já que necessitam de uma relação sólida e constante com a Administração, tendo em vista que seus agentes agem como
se fossem a própria pessoa jurídica, conforme bem explicita a Teoria do Órgão.
O Tribunal de Contas da União abordou a temática, manifestando-se desfavoravelmente à terceirização de suas
atividades-ﬁm, nos seguintes termos:
Em face da permissão legal à terceirização no serviço público, faz-se necessário analisar seus limites. A terceirização sem freios conﬁguraria fraude á disciplina constitucional para o provimento de cargos na administração
pública mediante seleção por concurso público. [...] Parece-nos bastante claro que o atual ordenamento legal
exclui a possibilidade de terceirização da própria atividade-ﬁm do órgão da administração. Os órgãos públicos não podem delegar a terceiros a execução integral
de atividades que constituem sua própria razão de ser,
sob pena de burla a exigência constitucional do concurso público para o acesso ao cargo, e, ainda, á própria
lei trabalhista. Em resumo, quanto a viabilidade legal
de terceirização de serviços pela administração pública,
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

7

ATOS DO PLENÁRIO

pode-se concluir que tal prática é lícita apenas no que
diz respeito ás atividades-meio dos entes públicos, não
sendo cabível adotá-la para o exercício de atividades
pertinentes a atribuições de cargos efetivos próprios de
seus quadros. (grifo nosso)

Entender de modo contrário implicaria em descumprimento ao Princípio da Legalidade, que diversamente das
relações privadas, impõe que a atuação da Administração Pública deve se dar nos exatos limites das normas
legais.

Observa-se ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em
reiteradas decisões, ﬁrmou entendimento de que, existindo terceirização de atividades durante a vigência do
prazo de validade do concurso público para as mesmas
funções, ainda que não haja previsão de vaga no edital,
que surge o direito subjetivo de nomeação dos aprovados, demonstrando a soberania da exigência de concurso público na Administração Pública. Neste sentido, pode-se citar acórdão, que decidiu acerca da preterição de
candidatos aprovados em concurso público, em razão da
contração de temporários.

Conclui-se, portanto, ser impossível a terceirização de
atividades-ﬁm da Administração Pública, que se referem
às atividades internas e permanentes, como os serviços
de assessoria contábil, que devem ser realizados obrigatoriamente por agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração Pública, que sejam nomeados
após a aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos, conforme preconiza o artigo 37, II, da
Constituição Federal.

Pode-se aﬁrmar assim, que a Lei nº 13.429/2017 não se
aplica a Administração Pública, devendo incidir a previsão do artigo 37, incisos II, da Constituição Federal, que
impõe a realização de concurso público para o preenchimento de cargos e empregos públicos, em especial, para a realização de atividades-ﬁm da Administração, salvo
as nomeações para os cargos em comissão, que devem
atender aos requisitos do artigo 37, V, da Constituição
Federal e a contratações temporárias, nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
Trata-se, portanto, de silêncio eloquente da Lei nº
13.429/2017, que não previu a sua aplicação no âmbito
da Administração Pública, ressaltando-se, inclusive, que
ainda que assim não fosse e existisse previsão expressa
sobre a sua aplicabilidade, que a mesma seria inconstitucional, conforme explicitado, por contrariar o artigo 37,
II, da Constituição Federal.

III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos seguintes termos:
A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos
37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização
de concurso público aos ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em comissão, que devem atender os requisitos do artigo 37,
V, da Constituição Federal e a contratações temporárias,
nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
Neste sentido, para a realização de atividades–ﬁm, que
são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por
agentes públicos, pertencentes aos quadros da Admiwww.tce.es.gov.br

nistração, que ingressem após a aprovação em concurso público.
Conclui-se, após análise da Instrução Técnica de Consulta acima transcrita, que referida lei não se aplica à Administração Pública, por incidir as regras do art. 37, inciso II
da Constituição Federal que impõe a realização de concurso público.
Desse modo, no que tange à primeira indagação alinho-me às conclusões da área técnica e concluo que referida lei não se aplica à Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, conforme disposto no Acórdão 958/2017-Plenário (Processo TC 4009/2013), pois o
advento da lei não possui o condão de afastar o princípio do concurso público para ﬁns de desenvolvimento da atividade-ﬁm. Do referido Acordão extrai-se o seguinte trecho:
[...]
Vale destacar aqui que há lei nova em vigor acerca do tema, que é a Lei 13.429 de 31 de março de 2017 que dispõe sobre a prestação de serviços terceirizados e legitima segundo a ordem jurídica nacional o tipo de contratação que aqui se discute.
Entendo, portanto, que a vedação existente para a contratação de mão de obra terceirizada para o desempenho da atividade ﬁm dos órgãos da administração direta suas autarquias e fundações, não se plica às empresas públicas e sociedades de economia mista, sobretudo àquelas que sejam concessionárias de serviço público
Lado outro, a área técnica aduz que para a realização de
funções internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por agentes públicos, pertencenSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tes aos quadros da Administração, que ingressem após
aprovação em concurso público.
Pois bem, quanto ao segundo questionamento, entendo que a conclusão apresentada pelo Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consulta – NRC merece algumas intervenções e, apenas nesse ponto, alio-me à ótica
proposta nos demais votos já proferidos (nos processos
em que se analisam os casos concretos, etc....), pois penso que este debate impõe o aprofundamento do tema.
Neste cenário, partindo para a segunda indagação, percebo que indaga o Consulente sobre a possibilidade de
contratar serviços de assessoria contábil.
Primeiramente, vale ressaltar o disposto no art. 1º do
Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela administração pública
federal direta, autárquica e fundacional, e, seu artigo 1º
disciplina quais atividades podem ser terceirizadas:
Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.
§ 1º as atividades de conservação, limpeza, segurança,
vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprograﬁa, telecomunicações e manutenção de
prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta.
§ 2º não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas
pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de
cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do qua-

dro geral de pessoal.
O Tribunal de Contas da União (TC 032.202/2010-5-1ª
CÂMARA) retrata a subdivisão de atividade-meio e atividade-ﬁm no âmbito da Administração Pública, na forma
do trecho do Acórdão abaixo transcrito:
40. No âmbito da administração pública, [a terceirização]
é permitida com base no artigo 37, inciso XXI, da Constituição, observadas as normas da Lei 8.666/1993. Trata-se da execução indireta a que se referem os artigos 6º,
inciso VIII, e 10 dessa lei, conforme lição de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro (Direito Administrativo. 22ª edição. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 343).
41.Entretanto, não é qualquer atividade que pode ser
terceirizada pela administração pública. O decreto-lei
200/1967, que dispõe sobre a organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa, em seu artigo 10, §7º, já previa a possibilidade de terceirização para as tarefas executivas:
§ 7º para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e contrôle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suﬁcientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.
42.A Constituição Federal de 1988, ademais, prevê a
obrigatoriedade de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (artigo 37, inciso II): (…)
43. A Carta Magna, em adição, determina que a adminiswww.tce.es.gov.br

tração pública de qualquer dos poderes e entes federados deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência (artigo
37, caput).
44. Dessa forma, a terceirização de atividades afetas à
área-ﬁm de um órgão ou entidade ou que estejam incluídas nas atribuições de seus cargos ou empregos públicos
representa uma burla à obrigatoriedade de realização de
concurso público, em clara afronta aos princípios constantes do caput, do artigo 37, da carta política.
45. Buscando coibir a terceirização irregular, o chefe do
poder executivo federal editou o decreto 2.271/1997,
dispondo sobre a contratação de serviços pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional,
que, logo em seu artigo 1º, disciplina quais atividades
podem ser terceirizadas:
Art. 1º no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.
§ 1º as atividades de conservação, limpeza, segurança,
vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprograﬁa, telecomunicações e manutenção de
prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta.
§ 2º não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas
pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de
cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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46. Essa norma regulamentar veda, portanto, a terceirização das atividades que correspondem à área de competência legal do órgão ou entidade e daquelas abrangidas pelo plano de cargos do órgão, salvo, neste caso, expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar
de cargo em extinção. As demais atividades, chamadas
de acessórias, instrumentais ou complementares, poderão ser objeto de execução indireta.
47. Para as empresas estatais, apesar da falta de regulamentação, esta corte de contas aplica analogicamente
o disposto no decreto 2.271/1997, a exemplo dos acórdãos 3.566/2008 – segunda câmara, 215/2008 – plenário, 1.141/2011 – primeira câmara e 2.132/2010 – plenário.
Pois bem, posto isto, devo esclarecer que historicamente
defendo o posicionamento pessoal e minoritário de admitir a terceirização de serviços contábeis, por licitação,
como opção ao provimento por concurso público, desde que precedida de estudos que aﬁram e demonstrem
a vantajosidade e a melhor relação custo-benefício dessas contratações em comparação aos custos e encargos
decorrentes da admissão de servidores concursados, em
especial em vista de parâmetros da economicidade, eﬁciência, eﬁcácia e efetividade.
Entretanto, em se tratando o feito de Consulta cuja tese
expressada deve melhor retratar com ﬁdelidade o entendimento predominante deste Plenário e estar em consonância com a jurisprudência sedimentada dos Tribunais
Superiores, cumpre-me registrar, que o questionamento
já está em parte respondido nos Pareceres em Consulta
2/2004 e 11/2013 que sintetizam como regra a obrigatoriedade de que a Administração Pública tenha em seu
quadro próprio de pessoal os referidos cargos cujo provi-

mento se dará por concurso público, consoante o artigo
37 inciso II da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a contratação excepcional dos serviços até a criação
dos cargos e seu respectivo provimento.
Assim sendo, no entendimento deste Tribunal de Contas já assentado nos Pareceres em Consulta 2/2004 e
11/2013, a solução pela contratação de serviços contábeis, além de excepcional, não é uma opção do gestor e
deve estar respaldada em uma das hipóteses constitucional e legalmente previstas, conforme a realidade fática que se apresente caso a caso. Quais sejam:
1) contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal e da lei regulamentadora;
2) contratação mediante a realização de procedimento
licitatório, condicionada à Lei 8.666/1993;
3) contratação direta por dispensa de licitação em caso
de situação emergencial, nos moldes do inciso IV, do art.
24, da Lei 8.666/93; e
4) contratação direta por inexigibilidade de licitação para serviços técnicos de natureza singular, com proﬁssionais ou empresas de notória especialização, nos moldes
do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93 e desde que enquadrados no conceito do art. 13 do mesmo diploma legal.
Dessa forma, independente da modalidade de contratação que melhor se adeque à realidade caso a caso, a adoção de qualquer dessas medidas deve ser precedida de
justiﬁcativa fundamentada e da comprovação fática da
situação excepcional invocada e deve persistir pelo tempo estritamente necessário à cessação da causa que motivou a contratação.
www.tce.es.gov.br

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), concordando parcialmente do entendimento contido na Instrução Técnica de Consulta nº 00003/2018-8 e no Parecer Ministerial 01661/2018-9, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à sua apreciação:
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 conhecer a consulta para, no
mérito, respondê-la nos seguintes termos, arquivando-se o feito:
II.1 A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração
Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos 37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização de concurso público aos ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em
comissão, que devem atender os requisitos do artigo 37,
V, da Constituição Federal e a contratações temporárias,
nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
III.2 A regra é que o desempenho de serviços contábeis
decorre de competência exclusiva de servidores ocupantes de cargo efetivo a ser provido por concurso público,
nos termos dos Pareceres em Consulta TC 002/2014 e
011/2013, admitindo-se excepcionalmente a contratação de serviços dessa natureza até a criação dos cargos
por lei e seu provimento por concurso público, pelo tempo estritamente necessário à implementação desta medida. Para tanto, deve haver prévia e fundamentada jusSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tiﬁcativa, além da comprovação dos fatos invocados
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

vista, para efeito de julgamento do Plenário desta Corte de Contas.

Conselheiro relator

É o sucinto relatório.

VOTO-VISTA

VOTODEVISTA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

A Consulta foi formulada pelo Sr. Reginaldo Simão de
Souza, Prefeito Municipal de Ibitirama, buscando resposta ao questionamento então formulado.

Tratam os presentes autos de CONSULTA, formulada pelo Sr. Reginaldo Simão de Souza, Prefeito Municipal de Ibitirama, indagando acerca de terceirização de
atividades relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, relativamente à assessoria contábil.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
O questionamento antes formulado foi o seguinte, verbis:
[...]

A área técnica, nos termos da Instrução Técnica de Consulta nº 3/2018-8, opinou no sentido de que a realização de atividades–ﬁm são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções
internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser
desempenhadas por agentes públicos, pertencentes aos
quadros da Administração que ingressem após a aprovação em concurso público.

Considerando a Lei nº 13.429/2017, sancionada pelo Presidente da República na data de 31/03/2017, que
permite a terceirização irrestrita no país, inclusive no
serviço público das atividades-ﬁm, consultamos: Em que
momento a Administração Pública, estabelecida pela
nova Lei nº 13.429/2017, de 31/03/2017, pode terceirizar atividades relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, como por exemplo, empresa de assessoria
contábil? – g.n.

O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos
do Parecer 01661/2018-9, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.

A este respeito, da análise dos autos, veriﬁco que a área
técnica, nos termos da Instrução Técnica de Consulta nº
3/2018-8, assim opinou, verbis:

O Eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, nos termos do Voto nº 2675/2018-2,
acompanhou parcialmente o posicionamento da área
técnica e do Parquet de Contas.

III – CONCLUSÃO

Na sequência, visando formar convicção sobre o voto
proferido pelo eminente Relator, vem o feito a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto de

[...]
Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos seguintes termos:
A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos 37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização de concurso público aos ocupantes de cargos e emwww.tce.es.gov.br

pregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em
comissão, que devem atender os requisitos do artigo
37, V, da Constituição Federal e a contratações temporárias, nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX,
do mesmo diploma legal.
Neste sentido, para a realização de atividades–ﬁm, que
são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se
admite a terceirização, devendo ser desempenhadas
por agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração, que ingressem após a aprovação em concurso público. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas, através do
Parecer nº 01661/2018-9, acompanhou na íntegra o posicionamento da área técnica.
O Eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, exarou Voto nº 2675/2018-2, nos seguintes termos, litteris:
[...]
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), concordando parcialmente do entendimento contido na Instrução Técnica de Consulta nº 00003/2018-8 e no Parecer Ministerial 01661/2018-9, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à sua apreciação:
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

11

ATOS DO PLENÁRIO

PARECER EM CONSULTA
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 conhecer a consulta para, no
mérito, respondê-la nos seguintes termos, arquivando-se o feito:
II.1 A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração
Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos 37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização de concurso público aos ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em
comissão, que devem atender os requisitos do artigo 37,
V, da Constituição Federal e a contratações temporárias,
nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
III.2 A regra é que o desempenho de serviços contábeis decorre de competência exclusiva de servidores
ocupantes de cargo efetivo a ser provido por concurso público, nos termos dos Pareceres em Consulta TC
002/2014 e 011/2013, admitindo-se excepcionalmente
a contratação de serviços dessa natureza até a criação
dos cargos por lei e seu provimento por concurso público, pelo tempo estritamente necessário à implementação desta medida. Para tanto, deve haver prévia e fundamentada justiﬁcativa, além da comprovação dos fatos invocados. – g.n.
Deste modo, necessário se faz a análise dos requisitos de
admissibilidade da consulta formulada, nos moldes da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012, para posterior
análise de mérito.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Veriﬁca-se nestes autos, que o exame da admissibilidade da consulta foi devidamente apreciado pelo Eminente
Relator, motivo pelo qual acompanho tal entendimento, tendo em vista que a presente consulta preenche os
requisitos de admissibilidade.
3. DO MÉRITO:
Denota-se da análise dos autos que o Eminente Conselheiro Relator acompanhou, parcialmente, a área técnica,
no que se refere à não aplicação da Lei nº 13.429/2017
à Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, avocando o disposto no Acórdão 958/2017-Plenário (Processo TC 4009/2013), entendendo que” o advento da lei não possui o condão de afastar o princípio do
concurso público para ﬁns de desenvolvimento da atividade-ﬁm”, extraindo do referido Acórdão o seguinte
trecho, verbis:
[...]
Vale destacar aqui que há lei nova em vigor acerca do tema, que é a Lei 13.429 de 31 de março de 2017 que dispõe sobre a prestação de serviços terceirizados e legitima segundo a ordem jurídica nacional o tipo de contratação que aqui se discute.
Entendo, portanto, que a vedação existente para a contratação de mão de obra terceirizada para o desempenho da atividade ﬁm dos órgãos da administração direta suas autarquias e fundações, não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista, sobretudo àquelas que sejam concessionárias de serviço público. – g.n.
Desse modo, transcreve-se dispositivo da Lei nº
13.429/2017, aplicável ao caso, litteris:
“Art. 6º São requisitos para funcionamento e registro da
www.tce.es.gov.br

empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho:
[...]
I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;
II - prova do competente registro na Junta Comercial da
localidade em que tenha sede;
III - prova de possuir capital social de, no mínimo, R$
100.000,00 (cem mil reais).
Parágrafo único. (Revogado)”. (NR)
“Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de trabalho
temporário e a tomadora de serviços será por escrito, ﬁcará à disposição da autoridade ﬁscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá:
I - qualiﬁcação das partes;
II - motivo justiﬁcador da demanda de trabalho temporário;
III - prazo da prestação de serviços;
IV - valor da prestação de serviços;
V - disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local de realização do trabalho.
§ 1o É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos
trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas
dependências ou em local por ela designado.
§ 2o A contratante estenderá ao trabalhador da empresa
de trabalho temporário o mesmo atendimento médico,
ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante, ou local
por ela designado.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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§ 3o O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e atividades-ﬁm a serem executadas na empresa tomadora de
serviços”. (NR)
“Art. 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela
e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário.
§ 1o O contrato de trabalho temporário, com relação ao
mesmo empregador, não poderá exceder ao prazo de
cento e oitenta dias, consecutivos ou não. – g.n.
Desse modo, constato que a Lei nº 6019/1974 foi parcialmente revogada pela Lei nº 13.429/2017 supramencionada.
Cabe ressaltar que, embora a consulta se reﬁra à atividade-ﬁm, é possível a contratação de empresa terceirizada para assessoria contábil, porém, não como atividade-ﬁm, pois afronta o instituto do concurso público, mas
como atividade-meio.
Neste contexto, o artigo 37, caput, inciso II e § 2º, da
Constituição Federal de 1988, assim dispõe, litteris:
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;
[...]
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade
responsável, nos termos da lei. – g.n.
Desse modo, entendo que este tipo de contratação não
encontra amparo na Constituição Federal e na legislação
local, além do que, o caráter excepcional das atividades
a serem desempenhadas, autorizaria a contratação de
empresa privada por procedimento licitatório, como
por exemplo para suprir mão de obra qualiﬁcada, até
que se realize o concurso público respectivo.
Notoriamente, as terceirizações são admitidas apenas
para a atividade-meio da Administração Pública, onde
assume a condição de tomadora de serviços, nos termos do art. 31 da Lei 8.213/1991, ou seja, toda e qualquer terceirização que alcance uma atividade-ﬁm de órgão ou entidade da Administração Pública é considerada ilícita.
Assim, entendo que é possível a contratação de empresa terceirizada para assessoria contábil, de maneira excepcional, não como atividade-ﬁm, pois afronta o instituto do concurso público, mas apenas para suprir a mão
de obra especializada, até a realização do concurso público.

Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, decidiu nos termos do Acórdão TC nº 1252/2016 –
Plenário, o seguinte, verbis:
[...]
Quando se trata de sociedade de economia mista a discussão ganha outro enfoque que requer nossa atenção,
sobretudo quando essa sociedade de economia mista é
concessionária de serviço público.
Sociedade de economia mista é entidade que integra a
administração pública, mas de forma descentralizada,
tem sua criação autorizada por lei e personalidade jurídica de direito privado, conforme a conceitua BANDEIRA DE MELLO:
[...] pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei, como um instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade de Direito Privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes desta sua natureza auxiliar da
atuação governamental, constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou entidade de sua Administração indireta, sobre remanescente acionário de propriedade particular.

Assim sendo, embora o cerne da questão se volta para
atividade-ﬁm, entendo ser plausível que a presente consulta seja respondida, no sentido de que é possível terceirizar atividades relacionadas à atividade-ﬁm no que
diz respeito às empresas públicas e sociedades de economia mista.

O traço essencial que caracteriza a sociedade de economia mista é ser instrumento da ação governamental;
criada por seus estatutos sociais e dotada de autonomia administrativa e ﬁnanceira, o alcance de seus objetivos depende dessa autonomia, de uma margem de
liberdade na sua atuação e na tomada de decisões de
acordo com comportamentos gerenciais, embora com
certas limitações decorrentes da composição pública
de seu patrimônio.

Ademais, esta Corte de Contas, nos termos do voto do

As empresas estatais (empresas públicas e sociedades

www.tce.es.gov.br
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de economia mista) podem ser criadas para o desempenho da atividade econômica, esta limitada pelo art.
173 da Constituição Federal e para a prestação de serviços públicos.
O núcleo do regramento constitucional para as empresas estatais, sejam integralmente públicas ou de economia mista, encontra-se disposto no parágrafo 1º e seus
incisos, do art. 173.
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção
ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre:
I - sua função social e formas de ﬁscalização pelo Estado
e pela sociedade;
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários;
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras
e alienações, observados os princípios da administração
pública;
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de
administração e ﬁscal, com a participação de acionistas
minoritários;
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

§ 4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise
à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual
dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis
com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem
econômica e ﬁnanceira e contra a economia popular.
Assim, nos termos da Constituição Federal e princípios
especíﬁcos nela estabelecidos, as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se subordinam
ao regime jurídico próprio de empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
Além disso, sua condição de empresa estatal não lhe
concede qualquer privilégio ﬁscal não extensivo às empresas privadas.
Importante notar que o texto constitucional tem eﬁcácia limitada, pois remete à lei ordinária o disciplinamento das empresas estatais, mas deixa ﬁxados alguns parâmetros dos quais a futura lei não poderá se afastar, como por exemplo, a ﬂexibilização da obrigação de processo licitatório para compras e contratações, que passarão
a observar tão somente os princípios da administração
pública.

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia
mista não poderão gozar de privilégios ﬁscais não extensivos às do setor privado.

Todas essas regras são fortes referenciais a uma tendência doutrinária e legislativa no sentido de atribuir às empresas estatais mais liberdade, mais autonomia, justamente para que alcancem as ﬁnalidades para que foram
criadas.

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública
com o Estado e a sociedade.

Cabe destacar que a Cesan é também concessionária do
serviço público de abastecimento de água e saneamenwww.tce.es.gov.br

to, cuja relação com o Estado se dá conforme o art. 175
da Constituição Federal.
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu
contrato e de sua prorrogação, bem como as condições
de caducidade, ﬁscalização e rescisão da concessão ou
permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
Em suma, as razões que impedem que órgãos da Administração Pública terceirizem sua atividade ﬁm não se
aplicam às sociedades de economia mista prestadoras
de serviço público em regime de concessão, uma vez
que tais empresas estatais se submetem ao princípio
da livre concorrência e ao regime jurídico próprio das
empresas privadas; na qualidade de concessionária de
serviço público tem a obrigação de manter serviço adequado.
Sendo o poder público o titular do serviço público – incumbe ao Poder Público [...] – e sua execução podendo
ser direta ou indireta, a decisão política de que seja indireta, por meio de concessão, implica na opção tomada pelo poder concedente de que o serviço público seja
prestado por uma entidade externa ao Estado, com autonomia e eﬁciência.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Mais ainda, é dever do concessionário a prestação do
“serviço adequado”, que atenda condições de regularidade, continuidade, eﬁciência, segurança, atualidade e
generalidade, de acordo com as disposições da Lei 8987
de 13/2/1995, de onde se destaca:
Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eﬁciência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.
§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após
prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
A Cesan como concessionária, deve atender às exigências do serviço concedido, os princípios que regem a atividade de saneamento, com eﬁciência e rapidez.
O serviço prestado deve ser contínuo e o mais abrangente possível (generalidade) além de moderno do ponto de
vista técnico relativo às instalações e à sua conservação,
bem como a expansão e melhoria.
Há incompatibilidade lógica entre o volume de obriga-

ções outorgadas à Companhia pela concessão e as limitações que lhe são impostas para sua execução, como a
que ora se discute. Por um lado a Cesan deve prestar serviço atualizado, contínuo, eﬁciente, universalizado; deve
ampliar suas redes, dar-lhes manutenção constante; por
outro, deve realizar concurso público para obter mão de
obra para esse ﬁm.
O emprego de mão de obra terceirizada é um recurso necessário e, de acordo com os princípios da iniciativa privada, não só pode como deve ser utilizado.

de trabalho deles decorrentes.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei regula os contratos de terceirização e as
relações de trabalho deles decorrentes.
§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se às empresas privadas.
§ 2º As disposições desta Lei não se aplicam aos contratos de terceirização no âmbito da administração pública
direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.

Não se deve confundir o regime de cargos com o de empregos; embora para ambos a Constituição imponha o
concurso público, o primeiro traz a possibilidade de estabilidade do regime estatutário ao passo que o segundo
tem regime contratual regido pela CLT.

§ 3º Aplica-se subsidiariamente, no que couber, ao contrato de terceirização entre a contratante e a contratada
o disposto na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil.

Há uma distorção na vedação à contratação de mão de
obra terceirizada: a regra constitucional é quanto ao provimento dos empregos exclusivamente por concurso, o
que não signiﬁca que todas as tarefas devem ser exercidas por empregados concursados.

I - terceirização: a transferência feita pela contratante
da execução de parcela de qualquer de suas atividades
à contratada para que esta a realize na forma prevista
nesta Lei;

Se por um lado não se permite que terceirizados ocupem vagas de empregados dos quadros, por outro não
há óbice que o serviço em si seja prestado por trabalhadores terceirizados.
Vale destacar aqui que já há projeto de lei aprovado pela
Câmara dos Deputados – Projeto de Lei 4330-I de 2004,
encaminhado ao Senado para aprovação, que legitima
segundo a ordem jurídica nacional o tipo de contratação
que aqui se discute.
Do texto legal se destaca:
REDAÇÃO FINAL PROJETO DE LEI Nº 4.330-I DE 2004
Dispõe sobre os contratos de terceirização e as relações
www.tce.es.gov.br

Art. 2º Para os ﬁns desta Lei, consideram-se:

II - contratante: a pessoa jurídica que celebra contrato
de prestação de serviços determinados, especíﬁcos e relacionados a parcela de qualquer de suas atividades com
empresa especializada na prestação dos serviços contratados, nos locais determinados no contrato ou em seus
aditivos; e
III - contratada: as associações, sociedades, fundações
e empresas individuais que sejam especializadas e que
prestem serviços determinados e especíﬁcos relacionados a parcela de qualquer atividade da contratante e que
possuam qualiﬁcação técnica para a prestação do serviço contratado e capacidade econômica compatível com
a sua execução.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Assim, uma vez aprovado o projeto pelo Senado Federal,
as disposições da lei se aplicarão às empresas privadas e
às públicas e de economia mista, eis que a vedação contida no § 2º se limita à administração direta, autárquica
e fundacional.
Além disso, o texto aprovado conceitua terceirização como a transferência de qualquer atividade, seja meio ou
ﬁm.
A lei em questão, uma vez aprovada, não retroagirá para dirimir a questão que ora se discute, mas revela uma
tendência do ordenamento jurídico existente desde a
apresentação do projeto em 2004.
Entendo, portanto, que a vedação existente para a contratação de mão de obra terceirizada para o desempenho da atividade ﬁm dos órgãos da administração direta suas autarquias e fundações, não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista, sobretudo
àquelas que sejam concessionárias de serviço público.
Em outras palavras, é lícita a terceirização de mão de
obra por empresas públicas e sociedades de economia
mista para o desempenho de suas atividades ﬁnalísticas,
em cumprimento ao princípio constitucional da eﬁciência e ao interesse público contido na prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários.
Por ﬁm, cabe esclarecer que o julgado trazido na ITC
4784/2012 e que embasou a área técnica tem por objetivo tutelar outros valores, como a proteção ao trabalhador, discussão que não cabe travar aqui, pela distinção das competências. O processo do Tribunal de Contas
busca veriﬁcar o alcance do interesse público pela Administração com o emprego de meios legais, razoáveis e
eﬁcientes e examina, portanto, a questão, sob ótica di-

versa. – g.n.
Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacíﬁca no sentido de que o artigo 37, inciso IX,
da Constituição Federal não admite hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária sem a indispensável especiﬁcação da contingência fática que
evidencia a situação de emergência.
Desse modo, acompanho parcialmente o posicionamento da área técnica, do douto representante do Parquet de Contas e do Eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, entendendo que a
presente consulta deve ser respondida, enfatizando que
só é possível terceirizar atividades relacionadas a cargos
considerados de atividade-meio, havendo impossibilidade de terceirizar a atividade-ﬁm, sob pena de afronta ao
instituto do concurso público, podendo haver contratação para suprir mão de obra relativa à atividade-ﬁm, em
se tratando de empresa pública e sociedade de economia mista, em razão de ser regida pelas normas afetas
à atividade privada.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica, do Ministério Público Especial de
Contas e do Eminente Relator, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Consulta
que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
acima expostas:
1. CONHECER da presente consulta, formulada pelo Sr.
Reginaldo Simão de Souza, Prefeito Municipal de Ibitiwww.tce.es.gov.br

rama, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade;
2. NO MÉRITO, respondê-la nos seguintes termos:
2.1. A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração
Pública Direta, podendo ser suprida a necessidade de
mão de obra sob tal modalidade de contratação, apenas no caso de empresa pública e sociedade de economia mista, devendo em referidas contratações incidir as
previsões dos artigos 37, II, da Constituição Federal, que
impõe a realização de concurso público aos ocupantes
de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para
os cargos em comissão, que devem atender os requisitos
do artigo 37, V, da Constituição Federal e a contratações
temporárias, nos termos e condições ﬁxados no artigo
37, IX, do mesmo diploma legal;
2.2. A regra é que o desempenho de serviços contábeis
decorre de competência exclusiva de servidores ocupantes de cargo efetivo a ser provido por concurso público, nos termos dos Pareceres Consulta TC 002/2014
e 011/2013, admitindo-se excepcionalmente a contratação de serviços dessa natureza até a criação dos cargos
por lei e seu provimento por concurso público, pelo tempo estritamente necessário à implementação desta medida. Para tanto, deve haver prévia e fundamentada justiﬁcativa, além da comprovação dos fatos invocados.
3. DAR ciência ao Consulente, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal
de Ibitirama, Senhor Reginaldo Simão de Souza, questionando em que momento a Administração Pública pode
terceirizar atividade relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, como assessoria contábil, nos seguintes termos:
Considerando a Lei nº 13.429/2017, sancionada pelo Presidente da República na data de 31/03/2017, que
permite a terceirização irrestrita no país, inclusive no
serviço público das atividades-ﬁm, consultamos: Em que
momento a Administração Pública, estabelecida pela nova Lei nº 13.429/2017, de 31/03/2017, pode terceirizar
atividades relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, como por exemplo, empresa de assessoria contábil?
Encaminhado os autos à então Secretaria de Controle Externo de Recursos-SecexRecursos, esta se manifestou por
meio de Instrução Técnica de Consulta n° 00076/2017-9
(evento 16), reconhecendo a presença dos requisitos de
admissibilidade e apresentando a seguinte conclusão:
Por todo o exposto, opina-se pelo conhecimento da presente consulta em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sugerindo-se que sejam os autos
encaminhados ao Núcleo de Jurisprudências e Súmulas
desta Corte de Contas, a ﬁm de investigar a existência
de prejulgados ou de decisões reiteradas sobre a matéria, conforme previsão do art. 235, § 1º, da Resolução TC
n. 261/2013.
Após, retornem a esta Secretaria para análise do mérito.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula informou que inexistiam deliberações a respeito do
tema no âmbito do TCEES (Estudo Técnico de Jurispru-

dência 00003/2018-8 – evento 18). Porém, esclareceu
que existem decisões que tratam do tema terceirização
Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, por meio da Instrução Técnica
de Consulta 00003/2018-8 (evento 20), manifestou-se
quanto ao mérito, posicionando-se pela inaplicabilidade da Lei nº 13.429/2017 à Administração Pública, devendo incidir as previsões dos arts. 37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização de concurso público, in verbis:
[...]
III - CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos seguintes termos:
A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos
37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização
de concurso público aos ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em comissão, que devem atender os requisitos do artigo 37,
V, da Constituição Federal e a contratações temporárias,
nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
Neste sentido, para a realização de atividades–ﬁm, que
são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por
agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração, que ingressem após a aprovação em concurso público.

Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal que
opinou para que a Consulta seja respondida nos exatos
termos da ITC 00003/2018-8, conforme consta do Parecer 01661/2018-9 (evento 24).
II FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, veriﬁco que esta Consulta preenche os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser
conhecida.
A SecexRecursos abordou o tema proposto pelo consulente para concluir que referidaLei não se aplica à Administração Pública e que para a realização de atividades-ﬁm, que são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções internas e
permanentes, como os serviços de assessoria contábil,
não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por agentes públicos, após ingresso por concurso público, consoante se observa da ITC 00003/2018-8, cujos
trechos do mérito transcrevo integralmente:
[...]
II – MÉRITO
Quanto ao mérito, questiona-se na presente consulta sobre a possibilidade de a Administração Pública, após o
advento da Lei nº 13.429/2017, terceirizar atividades-ﬁm, tais como os serviços de assessoria contábil.
Acerca do tema, veriﬁca-se que a Lei nº 13.429/2017,
que ﬁcou conhecida como a Lei da Terceirização, alterou
dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que
dispunha sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e também sobre as relações de trabalho nas empresas de prestações de serviços a terceiros.
A referida lei acirrou ainda mais a controvérsia já existen-

[...]
www.tce.es.gov.br
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te sobre a possibilidade de terceirização no âmbito da
Administração Pública, tendo em vista que, embora não
tenha feito expressa menção neste sentido, em nenhum
de seus dispositivos previu em sentido contrário, entendendo alguns que isso, por si só, já seria razão suﬁciente
para permitir o alcance.
A dúvida existe, em especial, por conta da redação do artigo 5º-A da lei referenciada, que dispõe que o contratante é a pessoa física ou jurídica, que celebra contrato
com empresa de prestação de serviços determinados e
especíﬁcos, sem fazer distinção, se pessoa jurídica pública ou privada.
Há que se ter, contudo, muita cautela em permitir a
abrangência da referida lei ao âmbito da Administração
Pública, uma vez que, em se tratando de norma infralegal, tem esta como fundamento de validade a Constituição Federal, não sendo cabível a sua interpretação isolada.

Não se confunde, portanto, com a contratação temporária, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que determina que, a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Observa-se, que a relação de trabalho que se dá entre a
Administração Pública e o contratado temporariamente
é uma relação especial e excepcional, que só ocorre mediante o atendimento dos requisitos previstos no texto
constitucional.
Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, exige a realização de concurso público para o preenchimento de cargos e empregos na Administração Pública, e só, excepcionalmente, permite a livre nomeação,
o que ocorre, por exemplo, para os cargos em comissão,
desde que atendidos os requisitos previstos no artigo 37,
V, da Constituição Federal, ou seja, para o exercício de
funções de direção, cheﬁa e assessoramento, conforme
a seguir se transcreve:

Além disso, conforme já aﬁrmado, a Lei nº 13.429/2017
trata de trabalho temporário e das relações de trabalho
nas empresas de prestação de serviços a terceiros. Sendo necessário esclarecer, em relação ao trabalho temporário, que apesar de nomenclatura semelhante, este
não tem este o mesmo signiﬁcado de contratação temporária.

Art. 37.

O trabalho temporário, conforme deﬁnição do próprio
artigo 2º, da Lei 13.429/17 é o prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora
de serviços, para atender à necessidade de substituição
transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços.

Ainda assim, não se pode aﬁrmar a impossibilidade de
terceirização de todas as atividades da Administração
Pública, existindo, inclusive, previsão no artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, que dispõe, que a contratação de terceiros, mediante licitação, para a realização de
obras, serviços, compras e alienações, pode se dar nos
seguintes termos:

V. As funções de conﬁança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos, previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
cheﬁa e assessoramento.

www.tce.es.gov.br

Art. 37.
XXI. Ressalvados os casos especiﬁcados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
Observa-se, que a Constituição Federal admite a contratação de terceiros, que não fazem parte dos quadros
da Administração Pública, para o exercício de atividades que não são o seu foco principal, ou seja, atividades-meio, permitindo assim que esta possa concentrar-se em suas ﬁnalidades essenciais, que são as atividades
que justiﬁcam a sua existência (atividades–ﬁm).
Ressalta-se, na oportunidade, que a terceirização não
pode ser confundida com as concessões de serviços públicos, em que o Poder Público delega a exploração de
determinado serviço público, por conta e risco da concessionária, sendo que esta é remunerada, via de regra,
pelas tarifas cobradas dos usuários.
Diversamente, nos contratos de terceirização, a Administração mantém o seu encargo de prestar diretamente um serviço público especíﬁco, porém, apenas contrata um executor material da atividade contratada, sendo
esta remunerada pelo próprio ente público.
Sobre a terceirização na Administração Pública, pode-se
aﬁrmar que o Decreto-Lei nº 200/1967, que dispõe sobre a Organização da Administração Federal, já a previa,
dispondo em seu artigo 10, parágrafo 7º, acerca da posSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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sibilidade de descentralização de atividades pela Administração, prevendo que esta, sempre que possível, deveria recorrer à execução indireta, mediante contrato,
para a realização de tarefas executivas, conforme a seguir se transcreve:
Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada.
§ 7º. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suﬁciente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.
Observa-se, pois, que a legislação desenvolve, há muito tempo, limites e possibilidades para a terceirização no
âmbito da Administração Pública, permitindo, que atividades, originalmente por ela exercidas, sejam desempenhadas por terceiros.
Faz-se necessário no entanto, delimitar as atividades que
podem ser terceirizadas no âmbito da Administração Pública, conforme previsão do artigo 37, XXI, da Constituição Federal, sem violar o artigo 37, II, do mesmo diploma.
Uma das teorias mais utilizadas pela doutrina e jurisprudência pátria é a separação entre atividades-ﬁm e atividades-meio, conforme já mencionado, embora não se
negue a existência de muitas incertezas em tal descrição,
uma vez que não existe uma deﬁnição legal acerca desses conceitos.

Veriﬁca-se, que a Constituição Federal, em momento algum, previu que os cargos e empregos públicos tenham
por objeto a consecução de atividades-ﬁm ou de atividades-meio, o que signiﬁca dizer, que a regra é que todas
as atividades desempenhadas pela Administração Pública devem ser realizadas por ocupantes de cargos ou empregos públicos, que necessitam ser providos por concurso público, embora existam as exceções previstas nos
artigos 37, V e IX do texto constitucional, conforme já
mencionado.
Registre-se que a obrigação de realizar concurso público
abrange todos os órgãos da Administração Direta, assim
como as entidades da Administração Indireta, ainda que
estas sejam exploradoras de atividades econômicas e estabeleçam vínculos celetistas com os seus agentes.
Como bem salientou a Procuradora do Estado de São
Paulo, Carolina Zancaner Zockun, mesmo que a distinção
entre as atividades-meio e as atividades-ﬁm, na prática,
possam ensejar muitas dúvidas, segundo ela, para a realização de atividades ﬁnalísticas do Estado deve-se atentar para a obrigatoriedade de realização de concurso público, nos termos em que dispõe o artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal.
A referida autora, prevendo, portanto, a diﬁculdade em
identiﬁcar cada uma das atividades referenciadas, demonstrou recorrer a uma teoria complementar, que distingue as atividades internas e externas da Administração Pública, entendendo como internas as desempenhadas para o atendimento da existência dos entes, sendo
que estas, segundo ela, quando permanentes, devem
ser realizadas pela própria Administração Pública.
Para a ela, a distinção entre atividades internas e externas é algo tão evidente, e presente em nosso mundo fewww.tce.es.gov.br

nomênico, que a sua explicação se torna difícil, conforme trecho que a seguir se transcreve:
[...] Pois bem, a própria noção da estrutura orgânica administrativa permite inferir que existem atividades prestadas internamente e atividades externas à Administração Pública. Tanto isso é verdade que a própria Administração é apartada em Administração Direta e Indireta. Os inúmeros dispositivos constitucionais descrevem
bem esta separação existente. Alíás, a distinção entre
atividades internas e externas é algo tão evidente, tão
presente em nosso mundo fenomênico, que sua explicação se torna um tanto complicada. De fato, todos sabem que existem atividades prestadas de forma intestina (para si próprio) e existem atividades desempenhadas de modo exterior (para fora). [...] É necessário, pois,
que para a correta manutenção e sobrevivência do Estado, do modo como ele foi delineado pela Constituição de 1988, existam atividades desempenhadas pelo e
para o próprio Estado. Com efeito, a organização estrutural da Administração exige um aparato material e humano para que suas atividades sejam corretamente desempenhadas [...] (Grifo nosso).
Observa-se, que as atividades internas, conforme mencionado pela autora, estão inseridas no conceito de atividades–ﬁm, impondo-se que sejam desempenhadas pelo próprio aparato estatal, para o atendimento de seus
objetivos, devendo ser executadas por agentes de seus
quadros, em especial, quando se tratarem de atividades
permanentes.
Sem embargo da adoção ou não da referida teoria, o fato é que, não se pode olvidar que, embora não seja fácil conceituar atividade-ﬁm, também não é difícil identiﬁcar, que dela fazem parte àquelas que dizem respeito
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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aos objetivos precípuos da Administração Pública, ou seja, que compõem a sua vida interna e que são necessárias a justiﬁcar a sua própria existência.
Em tais casos, como já se disse, especialmente quando
se tratarem de atividades permanentes, não se pode admitir que terceiros, sem qualquer relação de continuidade com a Administração, e sem a submissão à hierarquia
e aos seus princípios, venham a desempenhar, já que necessitam de uma relação sólida e constante com a Administração, tendo em vista que seus agentes agem como
se fossem a própria pessoa jurídica, conforme bem explicita a Teoria do Órgão.
O Tribunal de Contas da União abordou a temática, manifestando-se desfavoravelmente à terceirização de suas
atividades-ﬁm, nos seguintes termos:
Em face da permissão legal à terceirização no serviço público, faz-se necessário analisar seus limites. A terceirização sem freios conﬁguraria fraude á disciplina constitucional para o provimento de cargos na administração
pública mediante seleção por concurso público. [...] Parece-nos bastante claro que o atual ordenamento legal
exclui a possibilidade de terceirização da própria atividade-ﬁm do órgão da administração. Os órgãos públicos não podem delegar a terceiros a execução integral
de atividades que constituem sua própria razão de ser,
sob pena de burla a exigência constitucional do concurso público para o acesso ao cargo, e, ainda, á própria
lei trabalhista. Em resumo, quanto a viabilidade legal
de terceirização de serviços pela administração pública,
pode-se concluir que tal prática é lícita apenas no que
diz respeito ás atividades-meio dos entes públicos, não
sendo cabível adotá-la para o exercício de atividades
pertinentes a atribuições de cargos efetivos próprios de

seus quadros. (grifo nosso)

legais.

Observa-se ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em
reiteradas decisões, ﬁrmou entendimento de que, existindo terceirização de atividades durante a vigência do
prazo de validade do concurso público para as mesmas
funções, ainda que não haja previsão de vaga no edital,
que surge o direito subjetivo de nomeação dos aprovados, demonstrando a soberania da exigência de concurso público na Administração Pública. Neste sentido, pode-se citar acórdão, que decidiu acerca da preterição de
candidatos aprovados em concurso público, em razão da
contração de temporários.

Conclui-se, portanto, ser impossível a terceirização de
atividades-ﬁm da Administração Pública, que se referem
às atividades internas e permanentes, como os serviços
de assessoria contábil, que devem ser realizados obrigatoriamente por agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração Pública, que sejam nomeados
após a aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos, conforme preconiza o artigo 37, II, da
Constituição Federal.

Pode-se aﬁrmar assim, que a Lei nº 13.429/2017 não se
aplica a Administração Pública, devendo incidir a previsão do artigo 37, incisos II, da Constituição Federal, que
impõe a realização de concurso público para o preenchimento de cargos e empregos públicos, em especial, para a realização de atividades-ﬁm da Administração, salvo
as nomeações para os cargos em comissão, que devem
atender aos requisitos do artigo 37, V, da Constituição
Federal e a contratações temporárias, nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
Trata-se, portanto, de silêncio eloquente da Lei nº
13.429/2017, que não previu a sua aplicação no âmbito
da Administração Pública, ressaltando-se, inclusive, que
ainda que assim não fosse e existisse previsão expressa
sobre a sua aplicabilidade, que a mesma seria inconstitucional, conforme explicitado, por contrariar o artigo 37,
II, da Constituição Federal.
Entender de modo contrário implicaria em descumprimento ao Princípio da Legalidade, que diversamente das
relações privadas, impõe que a atuação da Administração Pública deve se dar nos exatos limites das normas
www.tce.es.gov.br

III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos seguintes termos:
A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos
37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização
de concurso público aos ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em comissão, que devem atender os requisitos do artigo 37,
V, da Constituição Federal e a contratações temporárias,
nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
Neste sentido, para a realização de atividades–ﬁm, que
são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por
agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração, que ingressem após a aprovação em concurso público.
Conclui-se, após análise da Instrução Técnica de Consulta acima transcrita, que referida Lei nº 13.429/2017 não
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

20

ATOS DO PLENÁRIO

se aplica à Administração Pública, por incidir as regras do
art. 37, inciso II da Constituição Federal que impõe a realização de concurso público.
Desse modo, no que tange à primeira indagação alinho-me às conclusões da área técnica e concluo que referida lei não se aplica à Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, conforme disposto no Acórdão 958/2017-Plenário (Processo TC 4009/2013), pois o
advento da lei não possui o condão de afastar o princípio do concurso público para ﬁns de desenvolvimento da atividade-ﬁm. Do referido Acordão extrai-se o seguinte trecho:

le Externo de Recursos e Consulta – NRC merece algumas intervenções e, apenas nesse ponto, alio-me à ótica
proposta nos demais votos já proferidos (nos processos
em que se analisam os casos concretos, etc...), pois penso que este debate impõe o aprofundamento do tema.
Neste cenário, partindo para a segunda indagação, percebo que indaga o Consulente sobre a possibilidade de
contratar serviços de assessoria contábil.

[...]

Primeiramente, vale ressaltar o disposto no art. 1º do
Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela administração pública
federal direta, autárquica e fundacional, e, seu artigo 1º
disciplina quais atividades podem ser terceirizadas:

Vale destacar aqui que há lei nova em vigor acerca do tema, que é a Lei 13.429 de 31 de março de 2017 que dispõe sobre a prestação de serviços terceirizados e legitima segundo a ordem jurídica nacional o tipo de contratação que aqui se discute.

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.

Entendo, portanto, que a vedação existente para a contratação de mão de obra terceirizada para o desempenho da atividade ﬁm dos órgãos da administração direta suas autarquias e fundações, não se plica às empresas públicas e sociedades de economia mista, sobretudo àquelas que sejam concessionárias de serviço público

§ 1º as atividades de conservação, limpeza, segurança,
vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprograﬁa, telecomunicações e manutenção de
prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta.

Lado outro, a área técnica aduz que para a realização de
funções internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração, que ingressem após
aprovação em concurso público.
Pois bem, quanto ao segundo questionamento, entendo que a conclusão apresentada pelo Núcleo de Contro-

§ 2º não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas
pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de
cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.
O Tribunal de Contas da União (TC 032.202/2010-5-1ª
CÂMARA) retrata a subdivisão de atividade-meio e atividade-ﬁm no âmbito da Administração Pública, na forma
www.tce.es.gov.br

do trecho do Acórdão abaixo transcrito:
40. No âmbito da administração pública, [a terceirização]
é permitida com base no artigo 37, inciso XXI, da Constituição, observadas as normas da Lei 8.666/1993. Trata-se da execução indireta a que se referem os artigos 6º,
inciso VIII, e 10 dessa lei, conforme lição de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro (Direito Administrativo. 22ª edição. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 343).
41.Entretanto, não é qualquer atividade que pode ser
terceirizada pela administração pública. O decreto-lei
200/1967, que dispõe sobre a organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa, em seu artigo 10, §7º, já previa a possibilidade de terceirização para as tarefas executivas:
§ 7º para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e contrôle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suﬁcientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.
42.A Constituição Federal de 1988, ademais, prevê a
obrigatoriedade de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (artigo 37, inciso II): (…)
43. A Carta Magna, em adição, determina que a administração pública de qualquer dos poderes e entes federados deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência (artigo
37, caput).
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

21

ATOS DO PLENÁRIO

44. Dessa forma, a terceirização de atividades afetas à
área-ﬁm de um órgão ou entidade ou que estejam incluídas nas atribuições de seus cargos ou empregos públicos
representa uma burla à obrigatoriedade de realização de
concurso público, em clara afronta aos princípios constantes do caput, do artigo 37, da carta política.
45. Buscando coibir a terceirização irregular, o chefe do
poder executivo federal editou o decreto 2.271/1997,
dispondo sobre a contratação de serviços pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional,
que, logo em seu artigo 1º, disciplina quais atividades
podem ser terceirizadas:
Art. 1º no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.
§ 1º as atividades de conservação, limpeza, segurança,
vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprograﬁa, telecomunicações e manutenção de
prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta.
§ 2º não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas
pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de
cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.
46. Essa norma regulamentar veda, portanto, a terceirização das atividades que correspondem à área de competência legal do órgão ou entidade e daquelas abrangidas pelo plano de cargos do órgão, salvo, neste caso, ex-

pressa disposição legal em contrário ou quando se tratar
de cargo em extinção. As demais atividades, chamadas
de acessórias, instrumentais ou complementares, poderão ser objeto de execução indireta.
47. Para as empresas estatais, apesar da falta de regulamentação, esta corte de contas aplica analogicamente
o disposto no decreto 2.271/1997, a exemplo dos acórdãos 3.566/2008 – segunda câmara, 215/2008 – plenário, 1.141/2011 – primeira câmara e 2.132/2010 – plenário.
Pois bem, posto isto, devo esclarecer que historicamente
defendo o posicionamento pessoal e minoritário de admitir a terceirização de serviços contábeis, por licitação,
como opção ao provimento por concurso público, desde que precedida de estudos que aﬁram e demonstrem
a vantajosidade e a melhor relação custo-benefício dessas contratações em comparação aos custos e encargos
decorrentes da admissão de servidores concursados, em
especial em vista de parâmetros da economicidade, eﬁciência, eﬁcácia e efetividade.
Entretanto, em se tratando o feito de Consulta cuja tese expressada deve melhor retratar com ﬁdelidade o
entendimento predominante deste Plenário e estar em
consonância com a jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores, cumpre-me registrar, que o questionamento já está em parte respondido nos Pareceres em
Consulta 2/2004, 035/2005, 11/2013 e 00009/2018 que
sintetizam como regra a obrigatoriedade de que a Administração Pública tenha em seu quadro próprio de pessoal os referidos cargos cujo provimento se dará por concurso público, consoante o artigo 37 inciso II da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a contratação excepcional dos serviços até a criação dos cargos e seu reswww.tce.es.gov.br

pectivo provimento.
Assim sendo, no entendimento deste Tribunal de Contas já assentado nos Pareceres em Consulta 2/2004,
035/2005, 11/2013 a solução pela contratação de serviços contábeis, além de excepcional, não é uma opção
do gestor e deve estar respaldada em uma das hipóteses
constitucional e legalmente previstas, conforme a realidade fática que se apresente caso a caso. Quais sejam:
1) contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal e da lei regulamentadora;
2) contratação mediante a realização de procedimento
licitatório, condicionada à Lei 8.666/1993;
3) contratação direta por dispensa de licitação em caso
de situação emergencial, nos moldes do inciso IV, do art.
24, da Lei 8.666/93; e
4) contratação direta por inexigibilidade de licitação para serviços técnicos de natureza singular, com proﬁssionais ou empresas de notória especialização, nos moldes
do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93 e desde que enquadrados no conceito do art. 13 do mesmo diploma legal.
Outrossim, o Parecer em Consulta 00009/2018 de relatoria do Conselheiro Domingos Augusto Taufner retrata
de maneira clara as situações excepcionais em que pode ensejar a contratação de servidores temporários e/ou
empresa terceirizada, desde que não seja decorrente de
negligência do gestor, são elas: Serviços altamente especializados, excesso repentino de demandas e situações
com potencial conﬂito de interesses.
Dessa forma, independente da modalidade de contratação que melhor se adeque à realidade caso a caso, a adoSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ção de qualquer dessas medidas deve ser precedida de
justiﬁcativa fundamentada e da comprovação fática da
situação excepcional invocada e deve persistir pelo tempo estritamente necessário à cessação da causa que motivou a contratação.
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), concordando parcialmente do entendimento contido na Instrução Técnica de Consulta nº 00003/2018-8 e no Parecer Ministerial 01661/2018-9, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à sua apreciação:
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 conhecer a consulta para, no
mérito, respondê-la nos seguintes termos, arquivando-se o feito:
II.1 A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração
Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos 37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização de concurso público aos ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em
comissão, que devem atender os requisitos do artigo 37,
V, da Constituição Federal e a contratações temporárias,
nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
III.2 A regra é que o desempenho de serviços contábeis
decorre de competência exclusiva de servidores ocupantes de cargo efetivo a ser provido por concurso públi-

co, nos termos dos Pareceres em Consulta TC 002/2014,
035/2005, 11/2013 e 00009/2018, admitindo-se excepcionalmente a contratação de serviços dessa natureza até a criação dos cargos por lei e seu provimento por
concurso público, pelo tempo estritamente necessário
à implementação desta medida. Para tanto, deve haver
prévia e fundamentada justiﬁcativa, além da comprovação dos fatos invocados.

admissibilidade e apresentando a seguinte conclusão:

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Por todo o exposto, opina-se pelo conhecimento da presente consulta em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sugerindo-se que sejam os autos
encaminhados ao Núcleo de Jurisprudências e Súmulas
desta Corte de Contas, a ﬁm de investigar a existência
de prejulgados ou de decisões reiteradas sobre a matéria, conforme previsão do art. 235, § 1º, da Resolução TC
n. 261/2013.

Conselheiro relator

Após, retornem a esta Secretaria para análise do mérito.

VOTO-VISTA

Instado a se manifestar, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula informou que inexistiam deliberações a respeito do
tema no âmbito do TCEES (Estudo Técnico de Jurisprudência 00003/2018-8 – evento 18). Porém, esclareceu
que existem decisões que tratam do tema terceirização

O CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal
de Ibitirama, Senhor Reginaldo Simão de Souza, questionando em que momento a Administração Pública pode
terceirizar atividade relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, como assessoria contábil, nos seguintes termos:
Considerando a Lei nº 13.429/2017, sancionada pelo Presidente da República na data de 31/03/2017, que
permite a terceirização irrestrita no país, inclusive no
serviço público das atividades-ﬁm, consultamos: Em que
momento a Administração Pública, estabelecida pela nova Lei nº 13.429/2017, de 31/03/2017, pode terceirizar
atividades relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, como por exemplo, empresa de assessoria contábil?
Encaminhado os autos à então Secretaria de Controle Externo de Recursos-SecexRecursos, esta se manifestou por
meio de Instrução Técnica de Consulta n° 00076/2017-9
(evento 16), reconhecendo a presença dos requisitos de
www.tce.es.gov.br

Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, por meio da Instrução Técnica
de Consulta 00003/2018-8 (evento 20), manifestou-se
quanto ao mérito, posicionando-se pela inaplicabilidade da Lei nº 13.429/2017 à Administração Pública, devendo incidir as previsões dos arts. 37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização de concurso público, in verbis:
III - CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos seguintes termos:
A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos
37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização
de concurso público aos ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em comissão, que devem atender os requisitos do artigo 37,
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

23

ATOS DO PLENÁRIO

V, da Constituição Federal e a contratações temporárias,
nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
Neste sentido, para a realização de atividades–ﬁm, que
são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por
agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração, que ingressem após a aprovação em concurso público.

035/2005, 11/2013 e 00009/2018, admitindo-se excepcionalmente a contratação de serviços dessa natureza até a criação dos cargos por lei e seu provimento por
concurso público, pelo tempo estritamente necessário
à implementação desta medida. Para tanto, deve haver
prévia e fundamentada justiﬁcativa, além da comprovação dos fatos invocados.
Em sede de VOTO VISTA manifestou-se o Excelentíssimo
Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva para que
a resposta fosse encaminhada ao consulente da seguinte forma:

Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal que
opinou para que a Consulta seja respondida nos exatos
termos da ITC 00003/2018-8, conforme consta do Parecer 01661/2018-9 (evento 24).

1. CONHECER da presente consulta, formulada pelo Sr.
Reginaldo Simão de Souza, Prefeito Municipal de Ibitirama, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade;

Manifestou o Excelentíssimo Conselheiro Relator para
que fosse encaminhada a seguinte resposta ao Consulente:
II.1 A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração
Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos 37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização de concurso público aos ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em
comissão, que devem atender os requisitos do artigo 37,
V, da Constituição Federal e a contratações temporárias,
nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.

2.1. A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração
Pública Direta, podendo ser suprida a necessidade de
mão de obra sob tal modalidade de contratação, apenas no caso de empresa pública e sociedade de economia mista, devendo em referidas contratações incidir as
previsões dos artigos 37, II, da Constituição Federal, que
impõe a realização de concurso público aos ocupantes
de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para
os cargos em comissão, que devem atender os requisitos
do artigo 37, V, da Constituição Federal e a contratações
temporárias, nos termos e condições ﬁxados no artigo
37, IX, do mesmo diploma legal;

III.2 A regra é que o desempenho de serviços contábeis
decorre de competência exclusiva de servidores ocupantes de cargo efetivo a ser provido por concurso público, nos termos dos Pareceres em Consulta TC 002/2014,

2.2. A regra é que o desempenho de serviços contábeis
decorre de competência exclusiva de servidores ocupantes de cargo efetivo a ser provido por concurso público, nos termos dos Pareceres Consulta TC 002/2014

2. NO MÉRITO, respondê-la nos seguintes termos:
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e 011/2013, admitindo-se excepcionalmente a contratação de serviços dessa natureza até a criação dos cargos
por lei e seu provimento por concurso público, pelo tempo estritamente necessário à implementação desta medida. Para tanto, deve haver prévia e fundamentada justiﬁcativa, além da comprovação dos fatos invocados.
3. DAR ciência ao Consulente, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
É o sucinto relatório, passo a análise do caso em apreço.
VOTO VISTA
II FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, ressalto que, atentar-me-ei ao perguntado
pelo Consulente, sem expandir o assunto que de fato, é
extremamente amplo e complexo.
O Consulente pergunta “Em que momento a Administração Pública, estabelecida pela nova Lei nº 13.429/2017,
de 31/03/2017, pode terceirizar atividades relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, como por
exemplo, empresa de assessoria contábil? ”.
De início é importante ressaltar que nos artigos 4° - A e
5° - A, de onde fora extraído este entendimento de que
é possível terceirizar a atividade-ﬁm e que é possível terceirizar na Administração Pública, respectivamente, fora
construído no silêncio e na ambiguidade da lei. Em relação a Terceirização na Administração Pública se deu pelo
fato de que o artigo 5° - A não faz a distinção entre pessoa jurídica privada ou pública.
Nesta seara, quando o jurisdicionado pergunta qual o
momento em que poderá ser terceirizada as atividades
relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, a
resposta é, depende da análise concreta de cada caso.
Pois esta Corte de Contas, já admitiu na análise do caso
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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concreto a possibilidade de assessoria contábil em municipalidades em que haviam contadores efetivos dada
a excepcionalidade do caso (ACÓRDÃO TC-981/2014 de
Relatoria do Conselheiro Rodrigo Chamoun). Sendo assim, vale uma análise do caso concreto, onde atendendo
a legalidade, poderá haver uma contratação de terceiros
para a realização de um serviço que dispõe de servidores
para tal e que seja atividade-ﬁm na municipalidade, como por exemplo o contábil.
Vale ressaltar que o decreto-lei 200/1967, que dispõe sobre a organização da administração federal e estabelece
diretrizes para a reforma administrativa, em seu artigo
10, §7º, já previa a possibilidade de terceirização para as
tarefas executivas:
§ 7º para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suﬁcientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.
Sendo assim, a resposta mais correta seria no sentido de
que deverá ser feita uma análise do caso concreto, tratando-se da necessidade desse serviço e a natureza, se é
permanente ou não, se é mais vantajoso para Administração Pública, se estamos falando em um serviço especializado, dentre outras particularidades.
O Excelentíssimo Relator Conselheiro Rodrigo Chamoun,
traz em seu voto, de forma extremamente clara que a
terceirização é uma excepcionalidade, já tratada nesta
Corte e que deve atender a legalidade.

Pois bem, posto isto, devo esclarecer que historicamente
defendo o posicionamento pessoal e minoritário de admitir a terceirização de serviços contábeis, por licitação,
como opção ao provimento por concurso público, desde que precedida de estudos que aﬁram e demonstrem
a vantajosidade e a melhor relação custo-benefício dessas contratações em comparação aos custos e encargos
decorrentes da admissão de servidores concursados, em
especial em vista de parâmetros da economicidade, eﬁciência, eﬁcácia e efetividade.
Entretanto, em se tratando o feito de Consulta cuja tese expressada deve melhor retratar com ﬁdelidade o
entendimento predominante deste Plenário e estar em
consonância com a jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores, cumpre-me registrar, que o questionamento já está em parte respondido nos Pareceres em
Consulta 2/2004, 035/2005, 11/2013 e 00009/2018 que
sintetizam como regra a obrigatoriedade de que a Administração Pública tenha em seu quadro próprio de pessoal os referidos cargos cujo provimento se dará por concurso público, consoante o artigo 37 inciso II da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a contratação excepcional dos serviços até a criação dos cargos e seu respectivo provimento.
Assim sendo, no entendimento deste Tribunal de Contas já assentado nos Pareceres em Consulta 2/2004,
035/2005, 11/2013 a solução pela contratação de serviços contábeis, além de excepcional, não é uma opção
do gestor e deve estar respaldada em uma das hipóteses
constitucional e legalmente previstas, conforme a realidade fática que se apresente caso a caso. Quais sejam:
1) contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse públiwww.tce.es.gov.br

co, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal e da lei regulamentadora;
2) contratação mediante a realização de procedimento
licitatório, condicionada à Lei 8.666/1993;
3) contratação direta por dispensa de licitação em caso
de situação emergencial, nos moldes do inciso IV, do art.
24, da Lei 8.666/93; e
4) contratação direta por inexigibilidade de licitação para serviços técnicos de natureza singular, com proﬁssionais ou empresas de notória especialização, nos moldes
do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93 e desde que enquadrados no conceito do art. 13 do mesmo diploma legal.
Outrossim, o Parecer em Consulta 00009/2018 de relatoria do Conselheiro Domingos Augusto Taufner retrata
de maneira clara as situações excepcionais em que pode ensejar a contratação de servidores temporários e/ou
empresa terceirizada, desde que não seja decorrente de
negligência do gestor, são elas: Serviços altamente especializados, excesso repentino de demandas e situações
com potencial conﬂito de interesses.
Dessa forma, independente da modalidade de contratação que melhor se adeque à realidade caso a caso, a adoção de qualquer dessas medidas deve ser precedida de
justiﬁcativa fundamentada e da comprovação fática da
situação excepcional invocada e deve persistir pelo tempo estritamente necessário à cessação da causa que motivou a contratação.
Sendo assim, ﬁlio-me em partes ao entendimento do
Conselheiro Relator, no sentido de que ao realizar uma
contratação terceirizada esta deverá ser “precedida de
justiﬁcativa fundamentada e da comprovação fática da
situação excepcional invocada e deve persistir pelo temSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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po estritamente necessário à cessação da causa que motivou a contratação”.

MOUN:

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal
de Ibitirama, senhor Reginaldo Simão de Souza, em que
indaga sobre a possibilidade de a Administração Pública
terceirizar atividades relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm a exemplo da assessoria contábil:

Por todo o exposto e com base no inciso XIX, do artigo 20, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES), concordando parcialmente com entendimento
do Excelentíssimo Conselheiro Relator, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua apreciação:
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 neste voto vista, em conhecer a consulta para,
no mérito, respondê-la nos seguintes termos, arquivando-se o feito:
III.1 A Lei 13.429/2017 poderá ser aplicado à Administração Pública, desde que, obedecida a legalidade, e que
seja precedida de justiﬁcativa fundamentada e da comprovação fática da situação excepcional invocada e deve
persistir pelo tempo estritamente necessário à cessação
da causa que motivou a contratação.

I RELATÓRIO

Considerando a Lei nº 13.429/2017, sancionada pelo Presidente da República na data de 31/03/2017, que
permite a terceirização irrestrita no país, inclusive no
serviço público das atividades-ﬁm, consultamos: Em que
momento a Administração Pública, estabelecida pela nova Lei nº 13.429/2017, de 31/03/2017, pode terceirizar
atividades relacionadas aos cargos considerados atividade-ﬁm, como por exemplo, empresa de assessoria contábil?
Iniciando a instrução processual, a Secretaria de Controle Externo de Recursos (SecexRecursos) expediu a Instrução Técnica de Consulta 76/2017-9 (evento 16), reconhecendo a presença dos requisitos de admissibilidade, nos
seguintes termos:

III.2 Nos termos dos Pareceres em Consulta TC 002/2014,
035/2005, 11/2013 e 00009/2018, admite-se excepcionalmente a contratação de serviços dessa natureza até a
criação dos cargos por lei e seu provimento por concurso público, pelo tempo estritamente necessário à implementação desta medida. Para tanto, deve haver prévia
e fundamentada justiﬁcativa, além da comprovação dos
fatos invocados.

Por todo o exposto, opina-se pelo conhecimento da presente consulta em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sugerindo-se que sejam os autos
encaminhados ao Núcleo de Jurisprudências e Súmulas
desta Corte de Contas, a ﬁm de investigar a existência
de prejulgados ou de decisões reiteradas sobre a matéria, conforme previsão do art. 235, § 1º, da Resolução TC
n. 261/2013.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Após, retornem a esta Secretaria para análise do mérito.

Conselheiro Presidente

Instado a se manifestar, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula (NJS) informou que inexistiam deliberações a res-

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHA-
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peito do tema no âmbito do Tribunal de Contas do Estado (Estudo Técnico de Jurisprudência 00003/2018-8 –
evento 18). Porém, registrou decisões em que o TCEES
tratou do tema terceirização.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC), por meio da Instrução Técnica de
Consulta 3/2018-8 (evento 20), manifestou-se quanto ao
mérito, posicionando-se pela inaplicabilidade da Lei Federal nº 13.429, de 31 de março de 2017 à Administração Pública, devendo se observar as previsões do artigo
37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização de
concurso público, in verbis:
[...]
III - CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos seguintes termos:
A Lei nº 13.429/2017 não se aplica a Administração Pública, devendo sobre ela incidir as previsões dos artigos
37, II, da Constituição Federal, que impõe a realização
de concurso público aos ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as nomeações para os cargos em comissão, que devem atender os requisitos do artigo 37,
V, da Constituição Federal e a contratações temporárias,
nos termos e condições ﬁxados no artigo 37, IX, do mesmo diploma legal.
Neste sentido, para a realização de atividades–ﬁm, que
são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por
agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração, que ingressem após a aprovação em concurSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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so público.
[...]
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas (MPC) que encampou os termos da ITC 3/2018-8
(Parecer 1661/2018-9 - evento 24).
Iniciando o julgamento da Consulta, proferi o Voto do
Relator 2675/2018-1 (evento 28), acolhendo em parte
a proposta técnica e ministerial, tendo sido contestado
pelo voto do conselheiro Marco Antonio da Silva (Voto
Vista 171/2018-7 – evento 29), em razão do que subscrevi nova manifestação (Voto do Relator 3542/2018-7 –
evento 30), posteriormente contraposto pelo conselheiro presidente (Voto Vista 207/2018-1 – evento 31).
Ocorre que, em meio ao debate, houve reversão da tendência jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal
Federal o que ensejou a reformulação do entendimento
que originalmente havia defendido a respeito do tema.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, veriﬁco que esta Consulta preenche os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser
conhecida.
Quanto ao mérito, aproveito o prosseguimento do debate e a superveniência de nova tendência jurisprudencial
no âmbito do Supremo Tribunal Federal para reformar o
entendimento em torno do tema.
Sendo assim, este está estruturado em quatro partes.
A parte II.1 cuida do delineamento da consulta. A parte
II.2 é dedicada à apresentação dos fundamentos jurídicos que autorizam a celebração de contrato de prestação
de serviços de assessoria e/ou consultoria contábil para
apoiar a gestão contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patri-

monial e ﬁscal exercida por servidores públicos nas prefeituras e câmaras municipais do Espírito Santo. A parte
II.3 expõe os fundamentos pragmáticos para o novo entendimento. E, por ﬁm, a parte III apresenta a proposta
de deliberação como resposta ao Consulente.
II.1 DELINEAMENTO DA CONSULTA
A contabilidade pública é extremamente complexa, independentemente do porte da instituição, e suas regras
devem ser seguidas em sua plenitude tanto por São Paulo/SP, com mais de 12 milhões de habitantes, quanto por
Serra da Saudade/MG, com 786 habitantes.
O Brasil possui 5.570 municípios com as mais variadas situações administrativas, orçamentárias, ﬁnanceiras, patrimoniais e ﬁscais. É nesse cenário que ganha relevo a
discussão sobre a estrutura ideal para gerir a contabilidade pública dos entes municipais.
No Brasil, a contabilidade do setor público está vivendo
uma constante evolução rumo à convergência aos padrões internacionais. O primeiro marco histórico foi a
edição da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estabeleceu normas gerais de direito ﬁnanceiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Outro importante avanço foi a edição da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que disciplinou para toda a Federação,
direta ou indiretamente, limites de dívida consolidada,
garantias, operações de crédito, restos a pagar e despesas de pessoal, dentre outros temas, com o intuito de
propiciar o equilíbrio das ﬁnanças públicas e instituir instrumentos de transparência da gestão ﬁscal.
A mesma lei exigiu, ainda, a consolidação nacional das
www.tce.es.gov.br

contas públicas a ser exercida pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) por meio da publicação anual do Balanço
do Setor Público Nacional (BSPN), congregando as contas da União, estados, Distrito Federal e municípios. Para
isso, a STN edita periodicamente normativos, manuais,
instruções de procedimentos contábeis e plano de contas de âmbito nacional, objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas.
Tais instrumentos encontram-se em consonância com
as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), editadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), e buscam a convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada
ao setor público – International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS) – editadas pelo International Public
Sector Accounting Standards Board (IPSASB).
Nesse sentido, a STN editou o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) com abrangência nacional,
que permitem e regulamentam o registro da aprovação
e execução do orçamento, resgatam o patrimônio como
objeto da contabilidade e buscam a convergência aos padrões internacionais, tendo sempre em vista a legislação
nacional vigente e os princípios da ciência contábil. Além
disso, há o Manual Técnico de Orçamento (MTO) da Secretaria de Orçamento Federal, cujo objetivo é apoiar os
processos orçamentários: Plano Plurianual (PPA), Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
No Tribunal de Contas do Estado (TCE/ES), a composição
das contas consiste no Balanço Geral do Município e nos
demais documentos e informações exigidos na InstruSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ção Normativa TC 34, de 2 de junho de 2015 e alterações
promovidas pela Instrução Normativa TC 40, de 8 de novembro de 2016, regulamentando a remessa ao TCE/ES
por meio da internet, dos dados da prestação de contas
anual das entidades municipais da Administração Direta
e Indireta regidas pela Lei no 4.320/64.

tária, ﬁnanceira, ﬁscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão do município
durante o exercício ﬁnanceiro a que se refere a prestação de contas, em relação às diretrizes orçamentárias estabelecidas para aquele exercício e à legislação em vigor.

Tal normativo, instituiu o Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo – CidadES, ou seja, o sistema de remessa, por meio da internet, e processamento dos dados referentes às prestações de contas anuais e informações adicionais dos jurisdicionados, impondo às entidades municipais da administração direta e indireta jurisdicionadas a obrigação de enviar os dados referentes
às prestações de contas anuais e informações adicionais
previstos na IN TC 40/ 2016.

Como se percebe, não há nada de simples na contabilidade aplicada ao setor público. Ela é impactada por diversos comandos constitucionais, leis complementares,
leis ordinárias e manuais dos mais variados. É um verdadeiro emaranhado de regras organizadas em milhares
de páginas de diversos documentos, que são revisados e
atualizados periodicamente. Os gestores da contabilidade pública, portanto, precisam de elevada especialização
e capacitação contínua.

Quadro 1: Os prefeitos são obrigados a enviar os dados
referentes às prestações de contas anuais e informações
adicionais previstos na Instrução Normativa do Tribunal
de Contas no 40/ 2016 ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo anualmente.

Dito isto, é possível, por meio de processo licitatório, assinar contrato de prestação de serviços de assessoria e/
ou consultoria contábil para apoiar a gestão contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e ﬁscal exercida por
servidores públicos na Administração Pública Municipal
direta, autárquica e fundacional?

Tabela
Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo. Instrução Normativa no40 de 8 de novembro de
2016. Portal do Tribunal de Contas. Espírito Santo, 2016.
Disponível em: <https://www.tce.es.gov.br/wp-content/
uploads/2017/06/040-2016-Regulamenta-Presta%C3%A

II.1.1 A jurisprudência do TCE/ES: burla ao concurso público por meio da terceirização ilícita de atividade-ﬁm
da administração pública

Elaboração: próprio autor.

O argumento central da jurisprudência colacionada para
refutar a possibilidade de contrato de prestação de serviços para o ﬁm em questão é a existência de burla ao concurso público na hipótese de terceirização ilícita de atividade-ﬁm da administração pública.

Frisa-se que o Anexo I da IN 34/2015, alterado pela IN
40/2016, refere-se às contas de prefeito, cujo relatório
de gestão deve abordar aspectos de natureza orçamen-

O Estudo Técnico de Jurisprudência 00003/2018-8 constante no processo TC 02512/2017-1 concluiu que esta Corte de Contas possui diversas deliberações sobre

7%C3%A3o-Contas-Internet-Altera-IN-34-2015-1.pdf>.
Acesso em: 3 nov. 2017.

www.tce.es.gov.br

o tema terceirização, tais como: Acordão TC389/2017
- Primeira Câmara (Processo TC 07193/2014); Acordão
TC 20/2014 – Plenário (Processo TC 6948/2012); Acordão TC 1067/2016 – Primeira Câmara (Processo TC
2411/210); Acordão TC 257/2015-Plenário (ProcessoTC7513/2014); Acordão TC 229/2015 – Primeira Câmara
(Processo TC 4479/2013); Acordão 983/2014 – Plenário
(Processo TC 2524/2010); Acordão 1245/2017 – Plenário
(Processo TC 7169/2012); AcordãoTC600/2017 – Segunda Câmara(Processo TC7615/2011).
O subscritor do ETJ 00003/2018-8 alega também que o
questionamento é especiﬁco quanto ao momento em
que se pode terceirizar atividade ﬁm, no âmbito da Administração Pública, nos termos da Lei 13429, de 31 de
março de 2017.
Apresenta, ainda, uma manifestação recente sobre o tema, que faz referência à Lei 13.429/2017; constante no
Acordão 958/2017-Plenário (Processo TC 4009/2013),
que delibera especiﬁcamente sobre a possibilidade de
terceirização de atividade ﬁm na administração pública indireta, porém expõe o entendimento de que não se
aplica à administração pública direta, suas autarquias e
fundações.
Na mesma linha interpretativa seguiu a subscritora da
Instrução Técnica Conclusiva 00003/2018-8 que, referindo-se sobre a Lei nº 13.429/2017 (Lei da Terceirização),
utilizou diversos argumentos, entre os quais destaco:
A referida lei acirrou ainda mais a controvérsia já existente sobre a possibilidade de terceirização no âmbito da
Administração Pública;
Não se pode aﬁrmar a impossibilidade de terceirização
de todas as atividades da Administração Pública, existinSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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do, inclusive, previsão no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que dispõe, que a contratação de terceiros, mediante licitação, para a realização de obras, serviços, compras e alienações;
Observa-se, que a Constituição Federal admite a contratação de terceiros, que não fazem parte dos quadros
da Administração Pública, para o exercício de atividades que não são o seu foco principal, ou seja, atividades-meio, permitindo assim que esta possa concentrar-se em suas ﬁnalidades essenciais, que são as atividades
que justiﬁcam a sua existência (atividades–ﬁm);
Faz-se necessário, no entanto, delimitar as atividades
que podem ser terceirizadas no âmbito da Administração Pública, conforme previsão do artigo 37, XXI, da
Constituição Federal, sem violar o artigo 37, II, do mesmo diploma;
Conclui-se, portanto, ser impossível a terceirização de
atividades-ﬁm da Administração Pública, que se referem
às atividades internas e permanentes, como os serviços
de assessoria contábil, que devem ser realizados obrigatoriamente por agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração Pública, que sejam nomeados
após a aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos, conforme preconiza o artigo 37, II, da
Constituição Federal;
Neste sentido, para a realização de atividades–ﬁm, que
são funções precípuas da Administração Pública, em especial para a realização de funções internas e permanentes, como os serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por
agentes públicos, pertencentes aos quadros da Administração, que ingressem após a aprovação em concurso público.

Como se percebe, a jurisprudência consolidada no TCE/
ES deﬁniu que a contratação de serviços contábeis, nos
moldes do art. 37, XXI, da CF/88, por considerar a contabilidade atividade-ﬁm das prefeituras e câmaras municipais, viola o art. 32, II, do mesmo diploma, ocasionando,
portanto, a burla ao concurso público.
Ocorre que, em julgados recentes, o Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu que não há previsão legal que pudesse deﬁnir atividade meio e ﬁm em contratos de terceirização. A Suprema Corte no RE 760.931 DF ﬁxou a
tese, em sede de repercussão geral, de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do
contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos
do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
A decisão tangenciou signiﬁcativamente o tema terceirização na administração pública, quando mitigou a aplicabilidade da Súmula 331 do TST que havia sido, até então, a principal fonte para o desenvolvimento da jurisprudência e doutrina sobre a matéria. A Suprema Corte
decidiu nos seguintes termos:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE
POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS
www.tce.es.gov.br

ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE:
ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.
1. A dicotomia entre “atividade-ﬁm” e “atividade-meio”
é imprecisa, artiﬁcial e ignora a dinâmica da economia
moderna, caracterizada pela especialização e divisão
de tarefas com vistas à maior eﬁciência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço ﬁnal comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou
prestado por agente distinto, sendo também comum a
mutação constante do objeto social das empresas para
atender a necessidades da sociedade, como revelam as
mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no
campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente
reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm:
Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007).
2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas
não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170
da Constituição brasileira, de conﬁguração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eﬁciência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eﬁciência representa
ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos
trabalhadores.
3. Histórico cientíﬁco: Ronald H. Coase, “The Nature of
The Firm”, Econômica (new series), Vol. 4, Issue 16, p.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da ﬁrma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em
sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem
os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual ﬁrma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício.
4. A Teoria da Administração qualiﬁca a terceirização
(outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos
pela própria ﬁrma, a ﬁm de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior
valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”.
5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i)
aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução
da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão
de incentivos mais fortes a empregados; (v) preciﬁcação mais precisa de custos e maior transparência; (vi)
estímulo à competição de fornecedores externos; (vii)
maior facilidade de adaptação a necessidades de modiﬁcações estruturais; (viii) eliminação de problemas
de possíveis excessos de produção; (ix) maior eﬁciência pelo ﬁm de subsídios cruzados entre departamentos
com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos
iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais

limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas;
(xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço,
pela redução de seus custos ﬁxos; (xiii) maior ﬂexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de
falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas.
Ainda no STF, sobre terceirização nas empresas privadas,
nos julgamentos do RE 985.252 e ADPF 324, os ministros, por maioria, apreciaram o tema 725 da repercussão geral e deram provimento ao Recurso Extraordinário ﬁxando a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto
social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”, de cujos votos destaco os seguintes trechos (Acórdão ainda não publicado):
Min. Luis Roberto Barroso: “As restrições à terceirização, da forma como vêm sendo feitas pelo conjunto de
decisões da Justiça do Trabalho, violam os princípios da
livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica, além de não ter respaldo legal. Respeitados os direitos mínimos nela previstos, a Constituição não impõe
um modelo especíﬁco de produção e não impede modelos ﬂexíveis”.
Min. Luiz Fux: “A Constituição lista num mesmo dispositivo (o inciso IV do artigo 1º) a valorização social do trabalho e a livre iniciativa como fundamentos do Estado
www.tce.es.gov.br

Democrático de Direito. Os dois princípios fundamentais
estão intrinsecamente conectados, o que impede a maximização de apenas um deles. É essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, aﬁrmou, ressaltando
que as intervenções do poder regulatório na dinâmica da
economia devem se limitar ao mínimo possível.”
Min. Celso de Mello: “Considero plenamente legítima,
sob a estrita perspectiva da ordem constitucional, a terceirização das atividades-ﬁm das empresas em geral,
notadamente porque a Constituição ao proclamar a livre
iniciativa assegura a liberdade aos agentes econômicos”.
Min. Carmem Lúcia: “Terceirização não é causa de precarização do trabalho, nem viola por si a dignidade do
trabalho, e se isso acontecer há o Judiciário para impedir esses abusos”.
Min. Gilmar Mendes: “Terceirização está na pauta do
dia, até em vista das reformas trabalhistas positivas no
mundo todo, com diminuição comprovada das taxas de
desemprego, como ocorreu na França, na Inglaterra, em
Portugal”. “Não é isto que está em discussão aqui [direitos trabalhistas]. Aqui se trata de um modo de produção,
e as empresas não podem ter altíssimo custo ﬁxo, em face das demandas. E assim, já há muito tempo, é que há
uma terceirização ﬂexível.”
A partir das decisões, em sede de repercussão geral no
STF, não sobra uma fresta de dúvida sequer, de que a
jurisprudência que se consolidou sobre o tema “atividade-meio e atividade-ﬁm nos contratos de terceirização”
aconteceu à revelia do ordenamento jurídico brasileiro.
Não restam dúvidas também, que a tese da justiça do
trabalho, demolida pelo STF, foi a principal responsável
pela jurisprudência ﬁrmada pelos tribunais de contas soSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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bre o mesmo tema.
Por isso, é tarefa inadiável que esta Corte revisite sua jurisprudência sobre as possibilidades da terceirização na
administração pública, que no caso desta Consulta diz
respeito sobre se é possível, por meio de processo licitatório, assinar contrato de prestação de serviços de assessoria e/ou consultoria contábil para apoiar a gestão contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e ﬁscal exercida por servidores públicos na Administração Pública
Municipal direta, autárquica e fundacional.
II.2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE AUTORIZAM A ASSINATURA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA CONTÁBIL PARA
APOIAR A GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FISCAL EXERCIDA POR SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL
No tópico anterior, foram apresentados os principais argumentos que construíram a sólida jurisprudência do
TCE/ES sobre o tema, estabelecendo-se que no caso de
realização de atividades–ﬁm, considerando-se assim os
serviços de assessoria contábil, não se admite a terceirização, devendo ser desempenhadas por servidores públicos efetivos pertencentes aos quadros da administração, que ingressem após a aprovação em concurso público.
II.2.1 A hipotética colisão entre os incisos II e XXI do artigo 37 da Constituição Federal de 1988
A base da interpretação predominante, todavia, diz respeito a existência de uma colisão entre os incisos II e XXI
do art. 37 da CF/88 (cargos públicos x contratos administrativos), ocasionando, por consequência, a burla ao

concurso público por meio da terceirização ilícita de atividade-ﬁm da administração pública.
A aparente antinomia entre as normas constitucionais é
o primeiro aspecto a ser enfrentado neste voto.
O artigo 37 da CF/88 dispõe que 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:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXI - ressalvados os casos especiﬁcados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações. (Regulamento)
Um caso é a investidura em cargo público, que depende
de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão. Outra coisa é a contratação de serviços mediante processo de licitação pública. Ambos, obviamente, encontram pleno amparo no
ordenamento jurídico brasileiro.
Quanto ao inciso II da CF/88, nas lições de Alexandre de
www.tce.es.gov.br

Moraes, “a Constituição Federal é intransigente em relação à imposição à efetividade do princípio constitucional
do concurso público, como regra a todas as admissões da
administração pública”. (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 9. ed. atualizada até a EC 72/12 – São Paulo: Atlas,
2013, p. 815)
Nesse aspecto, segundo José dos Santos Carvalho Filho,
Cargo Público é o lugar dentro da organização funcional
da Administração Pública ocupado por servidor público.
Cargos efetivos, então, são aqueles que se revestem de
caráter de permanência, onde seu titular se caracteriza
como servidor público estatutário.
Sobre as formas de provimento, de acordo com o mesmo autor:
Nomeação é o ato administrativo que materializa o provimento originário. Em se tratando de cargo vitalício ou
efetivo, a nomeação deve ser precedida de aprovação
prévia em concurso público. Se se tratar do cargo em comissão, é dispensável o concurso.
(...)
O termo Investidura apresenta algumas discrepâncias
em seu sentido. Entendemos, porém, que a investidura retrata uma operação complexa, constituída de atos
do Estado e do interessado, para permitir o legítimo provimento do cargo público. (CARVALHO FILHO, José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo. 27 ed. rev.,
ampl. E atual. – São Paulo: Atlas, 2014, pags 615-627)
Em relação ao inciso XXI, tem-se que o legislador constituinte, com o objetivo de salvaguardar os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência, determinou a regra da obrigatoriedade da liciSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tação como forma de a administração pública contratar
a proposta mais vantajosa dando, ainda, oportunidades
iguais a todos de oferecerem seus bens e serviços aos
órgãos estatais, afastando o arbítrio e o favorecimento.
É importante salientar que o mesmo dispositivo admite
exceções a essa regra nos casos previstos na legislação.
Nas lições de Carvalho Filho, toda vez que a administração pública ﬁrma compromissos com terceiros celebra-se um contrato, denominado contratos da administração, e mais: (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual
de Direito Administrativo. 27 ed. rev. amp. E atual. – São
Paulo: Atlas, 2014, pags174, 184-186)
Com base no Estatuto (art. 6º, II), consideram-se contratos de serviço aqueles que visam a atividade destinada
a obter determinada utilidade concreta de interesse para a Administração.
Tais contratos são normalmente conhecidos como “contratos de prestação de serviços” e neles realça a atividade material do contrato.
As condições básicas de contratação são as mesmas dos
contratos de obras, havendo necessidade de prévia programação através do projeto básico e do projeto executivo, devidamente chancelados pela autoridade competente.
(...)
É preciso destacar, no entanto, que, nos contratos de
serviços em geral, os referidos projetos podem ser apresentados de forma bem singela, ou até mesmo dispensados em grande parte dos casos, quando incompatíveis
com a natureza do ajuste. O que a Administração precisa fazer sempre é deﬁnir, com exatidão, o objeto da futura contratação.

(...)
Os serviços dividem-se em comuns e técnicos-proﬁssionais. Serviços comuns são aqueles para os quais não há
necessidade de especíﬁca habilitação, como é o caso de
serviços de conservação e limpeza, pintura e vigilância.
Serviços técnicos-proﬁssionais, ao contrário, são aqueles que reclamam habilitação legal, seja através de formação em curso superior especíﬁco ou registro nos órgãos legalmente determinados.
O Estatuto, porém, enumerou as atividades que denominou de serviços técnicos-proﬁssionais especializados,
devendo-se entender que assim os considerou em virtude do alto grau de aperfeiçoamento e especialização dos
proﬁssionais que o executam. Relaciona o art. 13 do Estatuto os seguintes serviços:
Estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou
executivos;
Pareceres, perícias e avaliações;
Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias ﬁnanceiras ou tributárias;
Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e
serviços;
Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; e
Restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
É fato incontroverso, no entanto, que contratos de serviços se referem à atividade concreta de interesse para a administração pública que depende de celebração
com particular e investidura em cargo público, diferentemente, depende de aprovação prévia em concurso púwww.tce.es.gov.br

blico, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. Investidura, etimologicamente, signiﬁca “ato de dar
posse”.
Em resposta à Consulta sobre contratação de assessoria contábil, assim se pronunciou o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás no Acórdão AC-COM Nº
00007/2015:
Diante da cristalina diferença entre cargo público e concurso público, temos condições de defender a tese de
que havendo interesse público por parte da administração em CRIAR um cargo público, este deverá ser ocupado por servidor público aprovado em concurso ou nomeado em comissão, entretanto se a administração pública, que detém autonomia administrativa assegurada pela carta magna, valorar no sentido de não criar o cargo
público, mas ao contrário entender por CELEBRAR CONTRATO com particular, estará exercendo um direito legalmente previsto, e para tal deverá obedecer os pressupostos da lei para cada tipo de contratação.
[...]
Entre os postulados constitucionais temos em destaque
o princípio da legalidade, pois vincula os atos administrativos ao comando legal, afastando de toda sorte aventuras ou abusos na gestão, sendo a LEI o principal roteiro
do administrador, nela não há, NENHUM impedimento
ou determinação para que a administração crie os cargos públicos, ou ainda, que caso os tenha criado, sejam
impedidos de contratar, com particulares, uma vez que
o objetivo do contrato não será preencher o cargo criado mediante contrato, ante a ﬂagrante diferença de atos
administrativos.
[...]
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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A respeito da contratação de serviços contábeis de natureza permanente e contínua, também o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco entendeu pela possibilidade, chegando a regulamentar tais situações por meio
da Resolução TCE/PE nº 37, de 24 de outubro de 2018,
a saber:
Resolução TCE/PE nº 37, de 24 de outubro de 2018
Dispõe sobre a execução de serviços contábeis de natureza permanente e continuada, no âmbito da Administração Pública Municipal do Estado de Pernambuco.
[...] Art. 1º Os serviços contábeis de natureza permanente e continuada no âmbito da Administração Pública Municipal do Estado de Pernambuco devem ser realizados por servidores ocupantes de cargos efetivos
constantes do Quadro Permanente de Pessoal, devidamente habilitados e em situação de regularidade perante o Conselho Regional de Contabilidade.
§ 1º Dentre os serviços mencionados no caput está incluída a elaboração dos demonstrativos contábeis do órgão
ou entidade, bem como os respectivos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000).
§ 2º A exigência do caput não afasta a possibilidade de
que atividades auxiliares aos mencionados serviços sejam desempenhadas por outros servidores, bem como
por proﬁssionais ou empresas de consultoria contábil,
desde que justiﬁcadamente, mediante regular procedimento licitatório, observadas as regras constantes da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 2º A execução dos serviços mencionados no artigo
1º deve ser realizada no âmbito da unidade administrativa constante da estrutura organizacional do órgão ou da

entidade à qual sejam expressamente atribuídas as respectivas competências.
Parágrafo único. A direção da unidade contábil referida
no caput poderá ser exercida por servidor sem vínculo
efetivo com o órgão ou a entidade, desde que devidamente habilitado e em situação de regularidade perante o Conselho Regional de Contabilidade, exceto no caso em que nela estiver lotado apenas um servidor que
atenda aos requisitos previstos no artigo 1º, situação na
qual tal encargo, necessariamente, deverá recair sobre
este último.

blico se enquadram, a meu ver, em hipótese prevista no
art. 13 da Lei 8.666/1993: serviços técnicos-proﬁssionais
especializados:
Seção IV
Dos Serviços Técnicos Proﬁssionais Especializados
Art. 13. Para os ﬁns desta Lei, consideram-se serviços
técnicos proﬁssionais especializados os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou
executivos;

Art. 3º O disposto nesta Resolução aplica-se, também, às
Câmaras Municipais, aos Fundos Municipais e às entidades da Administração Indireta dos Municípios do Estado
de Pernambuco (Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Consórcios Públicos).

II - pareceres, perícias e avaliações em geral;

Art. 4º Os Municípios terão até 30 de junho de 2020 para
adequar-se aos parâmetros deﬁnidos nesta Resolução,
sob pena de responsabilização do respectivo gestor, devendo, quando necessário, providenciar:

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

I - a estruturação da unidade organizacional competente para desenvolver as atividades de natureza contábil;

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias
ﬁnanceiras ou tributárias; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
IV - ﬁscalização, supervisão ou gerenciamento de obras
ou serviços;

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

A gestão contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e ﬁscal da administração pública, como amplamente
dissertado neste voto, é tarefa extremamente complexa, porém é rotineira e previsível. Por isso, é importante
destacar que mesmo se tratando de serviços com características tão complexas, não signiﬁca dizer que eles se
enquadram automaticamente nas hipóteses de inexigibilidade previstas no art. 25, II, do mesmo diploma legal:

Diante do exposto, as assessorias ou consultorias contábeis que atuam na contabilidade aplicada ao setor pú-

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

II - a criação de cargo(s) necessário(s) para o seu desenvolvimento ;
III - admissão do(s) respectivo(s) servidor(es) mediante a
realização de concurso público, de conformidade com o
inciso II do artigo 37 da Constituição de República.

www.tce.es.gov.br
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II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com proﬁssionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

de se ressalta o princípio da eﬁciência que, embora se
encontre na mesma estatura constitucional dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, há cabal escassez de precisa deﬁnição sobre o
tema.

Alexandre de Moraes, ao discorrer sobre o tema, concluiu que o constituinte admitiu a dispensa e inexigibilidade como exceção à regra geral: (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação
Constitucional. 9. ed. atualizada até a EC 72/12 – São
Paulo: Atlas, 2013, p. 868-869)

Na obra Constituição Federal Anotada, Uadi Lammêgo
Bulos ao comentar o art. 37 dissertou sobre os princípios da administração pública. Do conteúdo, merecem
destaque os seguintes trechos: (BULOS, Uadi Lammêgo.
Constituição Federal Anotada. 12 ed. São Paulo: Saraiva,
2017, p. 705-710)

Diferentemente da dispensa da licitação, ocorrerão hipóteses de inexigibilidade quando houver impossibilidade jurídica de competição entre os diversos contratantes, seja pela especíﬁca natureza do negócio, seja pelos objetivos visados pela administração pública.

Princípio da Legalidade. Em matéria administrativa não
destoa do seu sentido geral, porquanto constitui o suporte do Estado Democrático de Direito Brasileiro.

(...)
Na inexigibilidade, há inviabilidade da licitação por impossibilidade do processo de competição entre os participantes.
Em relação às assessorias e consultorias contábeis para
a Administração Pública Municipal direta, autárquica e
fundacional, com elevado grau de certeza, na regra geral, não há inviabilidade de competição, nem forma de
caracterizar que os serviços sejam técnicos de natureza
singular ou prestados por proﬁssionais ou empresas de
notória especialização.
II.2.2 O Princípio da Eﬁciência como imperativo das decisões
A decisão do gestor público deverá sempre levar em conta os princípios da administração pública, especialmente, aqueles expressos no art. 37 da Carta Magna, de on-

Princípio da Impessoalidade. Sua palavra de ordem é:
banir favoritismos, extravios de conduta, perseguições
governamentais, execrando a vetusta hipótese do abuso de poder.
Princípio da Moralidade. É uma pauta jurídica, reconhecia expressamente pela manifestação constituinte originária.
Princípio da Publicidade. Tem por escopo manter a total transparência dos atos da Administração Pública, que
não poderá ocultar ao administrado o conhecimento dos
assuntos que lhe interessam direta e indiretamente.
Princípio da Eﬁciência. Eﬁciência e eﬁcácia da Administração Pública são faces de uma mesma moeda. Enquanto a eﬁciência colima resolver problemas, através do
cumprimento de deveres, voltados para reduzir custos,
a eﬁcácia – palavra polissêmica que logra vários sentidos – tem em vista a produção de alternativas racionais e criativas, para obter lucros e resultados positivos.
www.tce.es.gov.br

Ambos, compreendidos como instrumentos de gerenciamento de crises, podem servir para a implantação
de um governo empreendedor, que gera receitas e diminui despesas.
Na contratação de servidores ou na aquisição de bens
ou serviços, a administração pública pode atender plenamente à legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e, ainda assim, ser extremamente ineﬁciente.
Por isso, é fundamental o delineamento do imperativo
da eﬁciência, que, a meu ver, deﬁne-se sem rodeios da
seguinte forma: eﬁciência é fazer algo com qualidade,
dentro do prazo estabelecido e no menor custo possível
no curto, médio e longo prazos. Simples assim!
Neste contexto, comentando ainda o art. 37 da CF/88,
Bulos dedicou elevada importância ao Decreto-Lei
200/1967, quando aﬁrmou que “a diretriz constitucional
da eﬁciência é de aplicação imediata. São plenos os seus
efeitos, porque não há necessidade de norma infraconstitucional para implementá-la” (BULOS, Uadi Lammêgo.
Constituição Federal Anotada. 12 ed. São Paulo: Saraiva,
2017, p. 702).
Tal diploma legal, conhecido como “Estatuto da Reforma Administrativa de 1967”, há meio século já enunciava, no seu art. 6º, que as atividades da Administração Federal obedecerão aos princípios fundamentais do planejamento, coordenação, descentralização, delegação de
competência e controle. Mais adiante, o art. 10 estabeleceu que a execução das atividades deverá ser amplamente descentralizada:
§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e contrôle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desoSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

34

ATOS DO PLENÁRIO

brigar-se da realização material de tarefas executivas,
recorrendo, sempre que possível, à execução indireta,
mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suﬁcientemente desenvolvida e capacitada
a desempenhar os encargos de execução.
Da leitura singela do dispositivo, se extrai que há um dever do administrador público, não uma faculdade, frise-se, de impedir o aumento exagerado da máquina pública, utilizando-se, sempre que possível, à execução indireta mediante contrato com terceiros.
Por ﬁm, é importante salientar que é fundamental que a
administração pública, na gestão de contratos de terceiros, esteja provida de pessoal capacitado e estável para
tal tarefa, pois nenhum modelo de contratação é eﬁciente se estiver desprovido de gestão adequada.
Augusto Sherman Cavalcanti, referindo-se a estrutura
de pessoal e limites da terceirização de serviços de tecnologia da informação, perfeitamente aplicável ao caso em discussão, assim deﬁniu: (CAVALCANTI, Augusto
Sherman. O novo modelo de contratação de soluções de
TI pela administração pública. Belho Horizonte: Fórum,
2013, p. 163)
Essa atividade de gestão deve ser realizada por servidores capacitados da própria administração contratante. É
possível que haja, na realização desse trabalho, a contratação de empresa que preste auxílio na atividade de
supervisão, em caso de eventual necessidade. Porém, a
atividade gerencial da Administração Pública é indelegável, podendo ser transferida a terceiros apenas as atividades materiais, mas não atividades gerenciais, pois há
vedação legal constante do Decreto-Lei 200/1967, art.
10, § 7º.

Daí, portanto, de acordo com o Decreto-Lei 200/1967,
art. 10, § 7º, no caso de celebração de contrato de prestação de serviços de assessoria e/ou consultoria contábil
para apoiar a gestão contábil, a Administração Pública
Municipal direta, autárquica e fundacional deverá estruturar, mínima e suﬁcientemente, um quadro de servidores públicos, remunerado adequadamente à realidade
local, com o quantitativo de cargos efetivos necessários
para o desempenho das atividades de natureza contábil, admitindo-se a possibilidade de a direção da unidade
contábil responsável pelo planejamento, coordenação e
supervisão ser exercida por servidor sem vínculo efetivo,
desde que devidamente habilitado e em situação de regularidade perante o Conselho Regional de Contabilidade, exceto quando na unidade estiver lotado apenas um
servidor efetivo, quando necessariamente o encargo deverá recair sobre este último.
II.3 FUNDAMENTOS PRAGMÁTICOS PARA O NOVO ENTENDIMENTO
No julgamento do HC 126292/SP, o STF tratou do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade
com possibilidade de execução da pena após julgamento de segundo grau.
Em voto magistral, o ministro Luís Roberto Barroso destacou que os métodos de atuação e argumentação dos
órgãos judiciais são essencialmente jurídicos. Todavia,
ainda de acordo com o magistrado, “desenvolveu-se nos
últimos tempos a percepção de que a norma jurídica não
é o relato abstrato contido no texto legal, mas o produto da integração entre texto e realidade”. E segue o ministro:
O pragmatismo possui duas características que merecem
destaque para os ﬁns aqui visados: (i) o contextualismo,
www.tce.es.gov.br

a signiﬁcar que a realidade concreta em que situada a
questão a ser decidida tem peso destacado na determinação da solução adequada; e (ii) o consequencialismo,
na medida em que o resultado prático de uma decisão
deve merecer consideração especial do intérprete. Dentro dos limites e possibilidades dos textos normativos e
respeitados os valores e direitos fundamentais, cabe ao
juiz produzir a decisão que traga as melhores consequências possíveis para a sociedade como um todo.
Pois bem, no caso concreto, o pragmatismo jurídico,
dentro dos limites possíveis do ordenamento, oferece
dois argumentos que reforçam a necessidade de revisão
da atual jurisprudência deste Tribunal de Contas no sentido de autorizar a celebração de contrato de prestação
de serviços de assessoria e/ou consultoria contábil para
apoiar a gestão contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e ﬁscal exercida por servidores públicos na Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional: (i) a contratação de terceiros como estratégia adicional à especialização do setor contábil desses órgãos; e
(ii) a contratação de terceiros como estratégia necessária para a contenção do crescimento desmesurado e insustentável das despesas com pessoal, devido, principalmente, ao seu caráter rígido e perene.
II.3.1 Um breve olhar sobre a terceirização na administração pública na experiência internacional.
O art. 18 da LRF, para efeitos de limites de gastos, deﬁne
o que signiﬁca despesa total com pessoal e, em seu § 1º,
estabelece que os valores dos contratos de terceirização
de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como
“Outras Despesas de Pessoal”.
No caso em exame, os contratos de prestação de serviSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ços técnicos proﬁssionais especializados não se igualam
aos contratos de terceirização de substituição de mão de
obra, muito pelo contrário, eles objetivam apoiar, com
sua especialização, a estrutura de pessoal existente nos
moldes do inciso II do artigo 37 da CF/88.
Feitas tais ressalvas, passo brevemente a tecer algumas
considerações sobre a terceirização na administração
pública.
Na experiência internacional, diante dos numerosos e
complexos desaﬁos do século XXI, a administração pública tradicional, burocrática, hierárquica e rígida, por não
atender às demandas dessa era, tem dado lugar às formas mais ágeis, efetivas e compartilhadas de governar.
Estamos falando da governança pública, onde mesmo as
políticas públicas mais estratégicas são criadas e produzidas com a participação de governos, empresas e sociedade.
No século XX, de acordo com Stephen Goldsmith, professor da John F. Kennedy School of Governmentat Harvard
University, e Willian Eggers, escritor americano e consultor governamental, a burocracia governamental hierárquica predominou como modelo de organização utilizado para fornecer serviços públicos e cumprir os objetivos
das políticas públicas (GOLDSMITH, Stephen; EGGERS,
Willian D. Governing by network. The New Shape of the
Public Sector. John F. Kennedy School of Government.
Harvard University. 2 nov. 2014). Todavia, em muitos aspectos, os desaﬁos do século XXI e os meios de resolvê-los são mais numerosos e complexos do que nunca.
O modelo tradicional e hierárquico de Governo simplesmente não atende às demandas dessa era complexa e
dinâmica. Tais sistemas rígidos são particularmente inadequados para a resolução de problemas que muitas ve-

zes ultrapassam as fronteiras organizacionais. Exige-se
uma nova forma de governar, mais adequada, ágil e também mais efetiva a ﬁm de cumprir as exigências das novas condições e problemas sociais (VILLANUEVA, Luis F.
A. The new public governance? Emerging perspectives
on the theory and practice of public governance. Edited by Stephen P. Osborne. Routledge, New York and London, 2015).
Mark Moore e Sanjeev Khagram, professores da John F.
Kennedy School of Governmentat Harvard University,
ressaltam que os vários setores dos governos têm prioridades diferentes, então as pessoas de cada região também têm prioridades distintas, até porque o mundo muda com o tempo (MOORE, Mark; KHAGRAM, Sanjeev. On
creating public value. Jonh F. Kennedy School of Government. Harvard University: 2004).
Logo, a tecnologia muda, evolui, e consequentemente os
gestores públicos devem agir sempre inovando, sendo
ﬂexíveis, versáteis, usando suas habilidades e seus recursos de maneira precisa e eﬁcaz. Toda essa rápida transformação da máquina estatal criou vários problemas na
gestão pública porque ela ainda segue os moldes tradicionais.
Christopher Pollitit, professor do Public Management at
the Public Management Institute, Katholieke Universiteit Leuven, e Peter Hupe, professor do Department of
Public Administration at Erasmus University Rotterdam,
avaliam que após a era do planejamento, anos 60 e 70
do século passado, e a era do capital, dos anos 80 até os
90 também do século XX, caminhou-se para a era da governança (POLLITT, Christopher; HUPE, Peter. The magic
of good governance. For special issue Policy and Society.
Governance: is for everybody? 2010).
www.tce.es.gov.br

Os Governos deveriam se dar conta de que não conseguem sobreviver por si mesmos, nem podem esperar
que toda a solução dos problemas venha do mercado.
Nessa toada, o Comitê de Especialistas em Administração Pública das Nações Unidas destacou que governança se refere ao conjunto de valores, instituições, regras,
crenças e tecnologias, no qual o Governo tende a gerir
com os cidadãos e com a sociedade, e não em condição
de supremacia diante deles (COMMITTEE OF EXPERTS
ON PUBLIC ADMINISTRATION (CEPA). Economic and Social Council. Public governance for results: a conceptual
and operational framework. United Nations. 2011).
Os Estados mudam a sua estrutura institucional, e os Governos mudam as suas organizações como resultado de
transformações econômicas, políticas e sociais que ocorrem nas sociedades.
As principais mudanças que acontecem são as ﬁscais, a
descentralização do poder público, o advento de organizações supraestatais, o ativismo da sociedade civil, as reformas liberais e neoliberais, a globalização dos mercados e o surgimento da era da informação. Tudo isso forja o novo processo de governança, que tem como principal característica a crescente dependência das instituições dos setores privado e da sociedade civil para cumprir as metas governamentais de interesse público (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS (INTOSAI). 21º UN/INTOSAI. Symposiums
strengthens cooperation between SAIs and citizens.
Áustria, 13 a 15 jul. 2011).
Para Humberto Falcão Martins, professor do programa
de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público,
e Caio Marini, professor da Fundação Dom Cabral, os
agentes públicos e os privados (empresas e organizações
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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não-governamentais de distintos tipos, setores e escalas) formam redes de governança para coproduzir e cocriar (fazer com várias partes, inclusive e principalmente com o beneﬁciário) serviços, políticas e bens públicos
nos mais distintos domínios temáticos (MARTINS, Humberto Falcão; MARINI, Caio. Governança pública contemporânea: uma tentativa de dissecação conceitual. Revista do Tribunal de Contas da União: 2014, p. 44).
Na opinião de Goldsmith e Eggers, a governança por
meio de redes representa uma alteração na estrutura do
setor público em todo o mundo (GOLDSMITH, Stephen;
EGGERS, Willian D. Governing by network. The New
Shape of the Public Sector. John F. Kennedy School of
Government. Harvard University. 2 nov. 2014, p. 10). Tal
constatação é particularmente evidente na área de serviços. Desde 1991, o número de tropas em serviço ativo
no Exército dos Estados Unidos da América – EUA caiu
em 32%. As empresas privadas assumiram grande parte
da lacuna na realização de muitas tarefas anteriormente
reservadas aos soldados.
A Nova Zelândia privatizou suas ﬂorestas e suas áreas de
pesca, enquanto na África diversas entidades formaram
a Congo Basin Forest Partnership, que visa o combate da
exploração de madeireira ilegal. A National Aeronautics and Space Administration – NASA e o Departamento de Energia dos EUA gastam mais de 80% dos seus respectivos orçamentos em contratos. A questão chave tornou-se como gerenciar diversas redes de relações, a ﬁm
de criar valor público (GOLDSMITH, Stephen; EGGERS,
Willian D. Governing by network. The New Shape of the
Public Sector. John F. Kennedy School of Government.
Harvard University. 2 nov.2014, p. 10).
Francis Fukuyama, cientista político e membro do Cen-

ter on Democracy, Development and the Rule of Law at
Stanford University, observando esse processo de transformações institucionais, dedica valor ao grau de autonomia burocrática, em que a autossuﬁciência burocrática não signiﬁca que os burocratas devem ser isolados
das suas sociedades ou tomar decisões em desacordo com as demandas dos cidadãos (What is governance? Center for Global Development. Working Paper 314.
Washington, 2013, p. 2. Disponível em: <http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426906>. Acesso
em: 16 abr. 2017).
O grau de autonomia não exclui uma extensa colaboração com o setor privado ou com as organizações da sociedade civil na prestação de serviços. Na verdade, uma
burocracia adequadamente autônoma deve ser capaz de
fazer julgamentos a respeito de quando e onde se engajar; e um alto grau de autonomia é o que permite a inovação, a experimentação e a assunção de riscos, incluindo um nível de tolerância com falhas se a burocracia tentasse inovar.
Para Aleksandras Patapas, Alvydas Raipa e Vainius Smalskys, professores do Institute of Public Administration da
Mykolas Romeris University, tais mudanças exigem líderes capazes de usar a gestão estratégica como forma inovadora na elaboração e na implementação de políticas
públicas que possam desenvolver novos tipos de integração intersetorial, criando condições positivas para que o
público real participe da tomada de decisão e do processo de execução, visto que há os diferentes tipos de redes de organizações e o entrincheiramento da capacidade dos cidadãos na participação pública (PATAPAS, Aleksandras; RAIPA, Alvydas; SMALSKYS, Vainius. New public
governance: the tracks of changes. International Journal
www.tce.es.gov.br

of Business and Social Research – IJBSR, 2014).
Segundo Daron Acemoglu, professor de economia do
Massachusetts Institute of Technology, se por um lado
esse processo é de difícil construção, sobretudo num
contexto em que se atingiu o mundo da política dolorosamente, como resultado de uma longa corrente de
reformas ao redor do planeta, que falhou porque não
prestou atenção às instituições e às questões de governança; por outro, ainda existe uma crescente compreensão de que a economia, as instituições políticas, legais e sociais são essenciais para o sucesso ou para o fracasso econômico das nações (ACEMOGLU, Daron. Interactions between Governance and Growth – The World
Bank. 2008).
Nesse contexto, segundo Fukuyama, uma democracia liberal moderna e bem-sucedida combina o Estado, o Estado de Direito e o Governo responsável como um conjunto de instituições em equilíbrio estável, constituindo
um milagre da política moderna (FUKUYAMA, Francis. As
origens da ordem política. Rio de Janeiro: Rocco, 2013,
p. 31).
Aﬁnal, o Estado usa o poder para gerar respeito a suas
leis e Estado de Direito; e o Governo responsável, por
outro lado, limita o poder do Estado, em primeiro lugar,
forçando-o a usar seu poder de acordo com determinadas regras públicas e transparentes, além de assegurar
que ele se subordine à vontade do povo (Id. What is governance? Center for Global Development. Working Paper 314. Washington, 2013, p. 2. Disponível em: <http://
www.cgdev.org/content/publicatio
ns/detail/1426906>. Acesso em: 16 abr. 2017). Ainda de
acordo com Fukuyama (FUKUYAMA, Francis. Op. cit., loc.
cit.),
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[...] essas instituições existem porque os indivíduos
acham que, por intermédio delas, podem proteger seus
interesses e os de suas famílias. Mas o que as pessoas
consideram seus interesses, e como estão dispostas a colaborar entre si, depende criticamente de ideias que legitimem determinadas formas de associação política. Assim, interesses próprios e legitimidade formam a base da
ordem política. [g.n.]
Como se extrai da experiência internacional apresentada, diversos países, para responder a este cenário de
problemas complexos e demandas em constante evolução, num estado de escassez de recursos, passaram a
formar uma ampla rede entre governos, empresas e sociedade para a produção de políticas públicas em áreas
extremamente estratégicas como, por exemplo, as relacionadas às questões militares e tecnológicas.
Enquanto isso, aqui no Brasil, no mesmo século XXI, num
ambiente não menos complexo e com colossal restrição
de recursos, se debate ainda se na administração pública os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios para áreas rotineiras de governos podem ou não ter a participação da iniciativa privada.
II.3.2 O panorama das despesas com pessoal
As despesas com pessoal consomem grande parte do orçamento da administração pública, crescem de forma
acelerada e insustentável, além de padecer de uma severíssima rigidez.
Na visão de Raul Velloso, Ph.D em Economia pela Yale
University e ex-secretário de Assuntos Econômicos do
Ministério da Fazenda, o Brasil está no ponto de saturação (VELLOSO, Raul. Ajuste ﬁscal através da redução
das despesas obrigatórias. Gasto público eﬁciente, or-

ganização Marcos Mendes. Instituto Fernand Braudel de
Economia Mundial. São Paulo. 2006, p 112-113, 120). Há
gastos correntes demais para receitas de menos, portanto é preciso desatar esse nó, mas o problema é como,
visto que a rigidez do orçamento não privilegia essa operação.
Em relação aos gastos com pessoal, na convicção de José
Roberto Rodrigues Afonso, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e professor do programa de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, e Vilma Pinto, quanto maior o peso
relativo dos gastos com pessoal ativos e inativos, maior
é o problema (AFONSO, José R.; PINTO, Vilma da C. Despesa estadual com pessoal ativo e do Executivo: uma
comparação entre unidades federadas. Centro de Pesquisas (CEPES). Instituto Brasiliense de Direito Público
(IDP). 2016, p. 18-20):
quando se desenhou a LRF não se tinha a menor ideia
da magnitude que viria assumir o que se gasta com inativos ... Se ultrapassado o limite prudencial, deve-se vedar
contratação de novos servidores e aumento de salários,
e, se excedido o limite máximo, deve-se cortar funções
comissionadas e exonerar servidores, até estáveis. Nenhuma dessas sanções provoca redução do gasto com
pessoal inativo.
[...]
É preciso ter um diagnóstico atualizado e consistente sobre as questões que mais afetam as ﬁnanças públicas estaduais e daí traçar uma estratégia de correção desses
desequilíbrios, ainda que gradual, mas de forma eﬁciente.
[...]
www.tce.es.gov.br

Quanto mais se adia essa hora da verdade, mais sofrerá
a sociedade com a crescente desestruturação dos serviços públicos e do próprio governo. [g.n.]
A pesquisa “Lei de Responsabilidade Fiscal e ﬁnanças públicas municipais: impactos sobre as despesas com pessoal e endividamento”, os autores compararam os índices de despesas com pessoal antes e depois da LRF. Segundo o estudo, que considerou variáveis de 5.212 municípios, veriﬁcou-se uma espécie de efeito manada: “Os
municípios que tinhas gastos excessivos reduziram seus
gastos e os que apresentavam uma porcentagem muito baixa (1.298 municípios com média de até 36%) de
gastos com pessoal como proporção da RCL passaram a
gastar mais”. (IPEA. FIORAVANTE, Dea Guerra; PINHEIRO,
Maurício Mota Saboya; VIEIRA, Roberta da Silva. Brasília: 2006, p. 15)
Os dados da pesquisa Estrutura da Burocracia Federal do
Estado Brasileiro: uma análise da Administração Pública
a partir dos vínculos empregatícios 2016 da FGV revelam
que o problema é generalizado. Houve um crescimento
no número total de vínculos ativos, gasto anual com salários e provimento médio anual, quando considerada a
soma dos servidores nos níveis federal, estadual e municipal na Administração Direta, Indireta e dos três Poderes e órgãos (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). Diretoria de Análise de Políticas Públicas. Estrutura da burocracia federal do Estado brasileiro: uma análise da
Administração Pública a partir dos vínculos empregatícios.2016. Disponível em: <http://dapp.fgv.br/o-pacto-federativo/>. Acesso em: 3 nov. 2017).
Entre 1998 e 2014, a quantidade de vínculos no Brasil
aumentou 71,6%. Os municípios tiveram o crescimento
mais acentuado (cerca de 210%), quase triplicando o seu
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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contingente.
Gráﬁco 1: Número de vínculos ativos considerada a soma dos servidores nos níveis federal, estadual e municipal na Administração Direta, Indireta e dos três Poderes
e órgãos, no Brasil, no período de 1998 a 2014.
(FIGURA)
Fonte: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). Diretoria de
Análise de Políticas Públicas. Estrutura da burocracia federal do Estado brasileiro: uma análise da Administração Pública a partir dos vínculos empregatícios. 2016.
Disponível em: <http://dapp.fgv.br/o-pacto-federativo/>. Acesso em: 3 nov. 2017.
Elaboração: Diretoria de Análise de Políticas Públicas da
Fundação Getúlio Vargas.
De acordo com o mesmo relatório da FGV, a remuneração média anual dos servidores evoluiu em 1999 de
R$27,9 mil para R$43,5 mil em 2014, e o gasto anual com
salários, no mesmo período, aumentou cerca de 167%
(em valores reais), passando de R$146,56 bilhões para
R$391,79 bilhões. Do total de vínculos, 75,33% são estatutários; 13,78%, comissionados; e 10,89% CLT (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). Diretoria de Análise de
Políticas Públicas. Estrutura da burocracia federal do Estado brasileiro: uma análise da Administração Pública a
partir dos vínculos empregatícios.2016. Disponível em:
<http://dapp.fgv.br/o-pacto-federativo/>. Acesso em: 3
nov. 2017).
O estudo destaca que o crescimento é um reﬂexo, entre
outras coisas, da municipalização de serviços previstos
na Constituição de 1988, em que os municípios são levados a contratar mais servidores a ﬁm de suprir a crescente demanda da sociedade por serviços públicos.

O Índice da Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (FIRJAN) de Gestão Fiscal Ano-Base 2015 revela que o gasto com pessoal é o principal elemento do
orçamento das prefeituras brasileiras, no qual as despesas com funcionalismo público têm comprometido uma
parcela cada vez maior dos orçamentos municipais (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FIRJAN). IFGF 2016, Índice FIRJAN de Gestão Fiscal Ano-Base 2015: Recorte municipal abrangência nacional. 2016, p. 14 e 17).
Entre 2007 e 2015, a proporção da Receita Corrente Líquida (RCL) consumida por essas despesas nos municípios brasileiros passou de 45,0% para 54,1%. O relatório alerta, porém, que mantido o padrão da última década, nos próximos cinco anos o gasto com pessoal médio
dos municípios atingirá o teto da LRF (60% da RCL, sendo 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo), o que
signiﬁcaria que quase mil prefeituras estariam descumprindo a LRF.
A deterioração do atendimento aos limites da LRF é fortemente observada nos estados brasileiros. De acordo
com os dados do segundo quadrimestre de 2018, em 16
estados o limite prudencial foi ultrapassado, e em dois
entes o teto de 49% da RCL foi violado.
Em relação aos municípios capixabas, os dados constantes do CidadES apontam que, dos 78 (setenta e oito) municípios capixabas, 6 (seis) ultrapassaram o limite legal
de 54% das despesas com pessoal em relação à RCL em
2009. Esse número mais que triplicou em 2016, alcançando o pior registro histórico da série pesquisada quando 19 municípios excederam a demarcação legal.
Essa trajetória é preocupante e conﬁrma as expectativas apresentadas pelo relatório do Índice FIRJAN de Geswww.tce.es.gov.br

tão Fiscal Ano-Base 2015, cujo resultado revelou que as
despesas com funcionalismo público têm comprometido
uma parcela cada vez maior dos orçamentos municipais.
É importante salientar, ainda, que o ameaçador comprometimento da RCL com as despesas com pessoal veriﬁcado nos dados acima não considera os gastos com pessoal de caráter indenizatório.
Todavia, um alento para que a consolidação da gestão
ﬁscal responsável aconteça reside no fato de que o arcabouço legal brasileiro dedicou bastante importância às
despesas com pessoal, 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 nuSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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los 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, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa, provimento de cargo público, e contratação de
hora extra, ressalvadas as situações excepcionadas pelo
próprio dispositivo.
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 redu-

ção 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.

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.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo do entendimento
técnico e ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

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.

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:

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.

A Lei Federal nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, alterada pela Lei Federal nº 13.429, de 31 de março de 2017,
não se aplica à Administração Pública, devendo sobre ela
incidir as previsões do artigo 37, II e XXI, da Constituição Federal, devendo as entidades municipais da administração direta e indireta jurisdicionadas estruturar, mínima e suﬁcientemente, um quadro de servidores públicos, remunerado adequadamente à realidade local, com
o quantitativo de cargos efetivos necessários para o desempenho das atividades de natureza contábil, admitindo-se a possibilidade de a direção da unidade contábil

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
www.tce.es.gov.br

IV.1. preliminarmente, CONHECER a presente consulta;
IV.2. no mérito, RESPONDE-LA nos seguintes termos:
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responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão ser exercida por servidor sem vínculo efetivo, desde
que devidamente habilitado e em situação de regularidade perante o Conselho Regional de Contabilidade, exceto quando na unidade estiver lotado apenas um servidor efetivo, situação em que, necessariamente, o encargo deverá recair sobre ele. Tais exigências, contudo, não
afastam a possibilidade de que as atividades auxiliares
e de apoio aos serviços contábeis sejam desempenhadas por outros servidores, bem como por proﬁssionais
ou empresa de assessoria ou consultoria contábil, quando necessária e justiﬁcada, sobretudo quanto à avaliação
de custo-benefício da decisão, desde que precedida de
regular procedimento licitatório; e
IV.3. ARQUIVAR o feito.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER EM CONSULTA TC-019/2018
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:

o quantitativo de cargos efetivos necessários para o desempenho das atividades de natureza contábil, admitindo-se a possibilidade de a direção da unidade contábil
responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão ser exercida por servidor sem vínculo efetivo, desde
que devidamente habilitado e em situação de regularidade perante o Conselho Regional de Contabilidade, exceto quando na unidade estiver lotado apenas um servidor efetivo, situação em que, necessariamente, o encargo deverá recair sobre ele. Tais exigências, contudo, não
afastam a possibilidade de que as atividades auxiliares
e de apoio aos serviços contábeis sejam desempenhadas por outros servidores, bem como por proﬁssionais
ou empresa de assessoria ou consultoria contábil, quando necessária e justiﬁcada, sobretudo quanto à avaliação
de custo-benefício da decisão, desde que precedida de
regular procedimento licitatório; e
1.3. ARQUIVAR o feito.
2. Por maioria, parcialmente vencido o conselheiro substituto Marco Antonio da Silva, que manteve o seu voto.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.

1.1. preliminarmente, CONHECER a presente consulta;

4. Especiﬁcação do quórum:

1.2. no mérito, RESPONDE-LA nos seguintes termos:

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

A Lei Federal nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, alterada pela Lei Federal nº 13.429, de 31 de março de 2017,
não se aplica à Administração Pública, devendo sobre ela
incidir as previsões do artigo 37, II e XXI, da Constituição Federal, devendo as entidades municipais da administração direta e indireta jurisdicionadas estruturar, mínima e suﬁcientemente, um quadro de servidores públicos, remunerado adequadamente à realidade local, com

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

FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 05/02/2019
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-128/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06112/2018-6, 03218/2014-8, 04003/2013-1,
00381/2013-1
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Recorrente: NEUCIMAR FERREIRA FRAGA
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECIMENTO PARCIAL – REFORMAR PARECER PRÉVIO TC-27/2018 – MANTER REJEIÇÃO DAS CONTAS - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração interpostos pelo Sr. Neucimar Ferreira Fraga, representado pelos seus procuradores, Sr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro – OAB/ES 15.786 e Sr. Gregório Ribeiro da Silva –
OAB/ES 16.046, em face do Parecer Prévio TC 27/2018,
lavrado pelo Plenário desta Corte de Contas, nos autos do
Processo TC 4003/2013, conforme reproduzido a seguir:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas por:
1.1. Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado no voto, a saber:
II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo deﬁnido pela legislação.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.212/1991.
II.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constitui-

ção Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
1.2. Excluir da análise a irregularidade – “Obrigações de
despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do
mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento” - conforme já fundamentado neste voto;
1.3. Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização
2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
1.4. Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012;
1.5. RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
www.tce.es.gov.br

Fiscal (Lei nº. 101/00);
1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto de desempate do Presidente que acompanhou o novo voto do Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido quanto ao mérito, o Conselheiro substituto Marco Antonio da Silva, que
manteve seu voto pela aprovação com ressalva. Vencidos
o Relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
e o Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti,
que acompanharam integralmente os pareceres técnico
e ministerial pela rejeição das contas, com formação de
autos apartados e remessa ao MPE.
3. Data da Sessão: 05/06/2018 - 17ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Domingos Augusto Taufner, e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas, foi elaborada Instrução Técnica de Recurso ITR 00294/2018-1, propondo o conhecimento e o provimento parcial dos embargos declaratórios opostos.
Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério Público de Contas, conforme se depreende do Parecer
05086/2018-1.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Imperioso destacar inicialmente que o pressuposto especíﬁco de admissibilidade dos embargos de declaração é que exista na decisão – em sua parte dispositiva
–, obscuridade, contradição ou omissão, na forma do §
1º do art. 167 da Lei 621/2012 e art. 1022 do CPC/2015
em aplicação subsidiária, conforme dispõe o art. 70 da
LC 622/2012.
No mais, a análise dos pressupostos recursais passa pela veriﬁcação, no caso concreto, da tempestividade, da
capacidade da parte, o interesse recursal, a legitimidade processual, assim como do cabimento do recurso. Esse delineamento é condição essencial para que, em fase
posterior, se possa adentrar ao mérito recursal, julgando
pelo seu provimento ou não provimento.
No presente caso, é patente o preenchimento de todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo
à análise meritória.
DO MÉRITO
Sabe-se que o exame de Embargos de Declaração eventualmente opostos impõe ao julgador a análise de pressupostos processuais especíﬁcos que se relacionam à demonstração da existência de obscuridade, omissão ou
contradição em acórdão ou parecer prévio emitido pelo Tribunal.
Sobre o mérito atinente à omissão alegada nos presentes
autos, a posição ﬁrmada pela área técnica, consubstanciada na Instrução Técnica de Recurso ITR 00294/20181, e anuída no Parecer Ministerial 05086/2018-1, aponta a existência parcial de omissão no Parecer Prévio TC

27/2018-Plenário, a qual adoto como parte de meu voto,
reproduzindo-a a seguir com ass supressões devidamente sinalizadas.
Conforme se depreende da ITR 00219/2018-4:
3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
Preliminarmente à síntese e análise das razões recursais
tratadas na peça de Embargos de Declaração interposta
pelo senhor Neucimar Ferreira Fraga, é importante ressaltar que tal espécie recursal objetiva solucionar obscuridade, omissão, contradição ou erro material que estejam comprometendo o julgado, conforme inteligência do
artigo 167, caput, da LC 621/2012 e do artigo 1022, I, II e
III do CPC 2015).
No que tange à caracterização da omissão, obscuridade e contradição atacáveis pela via dos Embargos de
Declaração, assim lecionam os professores Fredie Didier
Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é
necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim,
sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) sobre
questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício
pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas
pela parte.

tre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de
contradição entre a fundamentação e a decisão (g.n.).
Face ao exposto, infere-se que os Embargos de Declaração
consubstanciam espécie recursal de fundamentação vinculada, isto é, com cabimento apenas quanto ao apontamento de obscuridade, omissão, contradição e erro material no julgado. Vale mencionar que os Embargos de
Declaração não tem por objeto a discussão de eventuais
erros in judicando ou in procedendo, conforme entendimento ﬁxado pelo Supremo Tribunal Federal, a seguir evidenciado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se
prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-072015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992Quanto ao mérito, seguem as alegações do Embargante.
3.1 DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE CONCERNENTE À AUSÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Em sede de Embargos de Declaração, os representantes
do Embargante declaram:

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque
mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra
ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza;
quando esse requisito não é atendido, cabem embargos
de declaração para buscar esse esclarecimento.

Como dito anteriormente, vislumbra-se contraditório e
omisso o parecer prévio recorrido em relação à irregularidade atinente à ausência de recolhimento das dívidas
registradas nas contas “INSS Fiscalização 2010” e “INSS
Fiscalização 2012”, abordadas no voto do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

A decisão é contraditória quando traz proposições en-

Registrou o parecer prévio recorrido que parte das im-
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pugnações apresentadas pelo Município de Vila Velha
contra os autos de infração não teria sido julgado procedente pela autarquia previdenciária, e resultante de
tal julgamento teria sido apontado um montante de R$
813.569,20 (...) de juros em 2010 e R$ 701.788,51 (...) em
2012. Transcreve-se abaixo o referido trecho do parecer
prévio:
“Nas folhas 441 e 442 são apresentados dois quadros
com o resultado da ﬁscalização nos anos 2010 e 2012 realizadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social –
INSS.
Em que pese estarem em fase recursal, cabendo salientar
que dos processos administrativos interpostos pelo município, parte o INSS julgou improcedente, sendo apontado um montante de R$ 813.569,20 (...) de juros em
2010 e R$ 701.788,51 (...) de juros em 2012.”
No entanto, é contraditório considerar que tais valores
de juros resultam de um julgamento de improcedência
pelo INSS em sede de impugnação. Tais montantes decorrem da própria autuação do INSS quando do lavramento dos autos de infração, ocorridos em 2010 e 2012.
Nesse particular, tais quantias são valores totais, e o parecer prévio, ao assim consignar, incorre em contradição,
pois em seu próprio conteúdo o julgado reconhece que
parte das impugnações foi acolhida, se revelando contraditório atribuir a totalidade dos valores à irregularidade mantida. Com efeito, a irregularidade deveria ter sido
mantida apenas de forma parcial.
Se uma parte das impugnações aos autos de infração foi
acolhida, então não há sentido em dizer que há a incidência de todo o valor a título de juros pelo parecer prévio,
revelando-se necessário que seja suprida omissão e es-

clarecida a contradição.
Com efeito, o julgado aí padece igualmente de omissão,
pois além de não especiﬁcar o montante correto dos juros atinente ao que supostamente teria sido julgado improcedente – o parecer prévio não se dedica a realizar
tal individualização – tampouco labora em discriminar o
que é efetivamente responsabilidade do Embargante, visto que a ﬁscalização realizada no ano de 2010 analisou as
competências do ano de 2016, momento que ele não era
o Prefeito Municipal.
Por outro lado, o ponto em questão foi suscitado em razão da não evidenciação de movimentações de tais contas constantes do passivo. Foi explicado que não houve
movimentação em razão de os autos de infrações estarem submetidos a recursos administrativos. O parecer
prévio passa então a tecer considerações sobre eventuais
juros e multas que podem decorrer das autuações, passando esse ponto a ser o cerne da irregularidade, e não
mais a ausência de movimentação das contas contábeis.
O Embargante não exercia o cargo de Prefeito Municipal
no ano de 2006, ano-competência auditado pela ﬁscalização de 2010. Como foi bem exposto em sede de sustentação oral, “No que diz respeito às duas ﬁscalizações
do INSS, a primeira de 2010 foi referente a um período
que sequer o manifestante era o responsável pela condução do Poder Executivo. ”
Entende-se, dessa forma, que tal omissão precisa ser
objeto de abordagem pelo parecer prévio, sob pena de
manter-se uma imperfeição no julgado.
Ante as declarações prestadas, tem-se que os Defendentes questionam valores apontados no Parecer Prévio
27/2018, entendendo ser contraditório o apontamento
www.tce.es.gov.br

de montantes relativos a juros e multas devidos ao INSS,
visto que uma parte dos valores devidos tiveram suas impugnações reconhecidas pelo órgão ﬁscalizador.
Quanto a tal argumentação, inicialmente há que se registrar que o Conselheiro Relator, no aludido Parecer Prévio, realizou uma leitura dos quadros trazidos pelo próprio Gestor responsável, ainda no processo de prestação
de contas anual – Processo TC 4003/2013 (ﬂs. 441/442),
concernentes às ﬁscalizações realizadas pelo INSS nos
exercícios ﬁnanceiros de 2010 e 2012, chegando-se a
conclusão de que o Município teria que arcar com juros e
multas no montante de R$ 2.319.547,37, tendo o Relator
salientando que parte dos processos administrativos interpostos fora julgada improcedente pelo INSS.
Os Defendentes alegam que o Parecer Prévio padece de
omissão em virtude de não especiﬁcar o montante correto dos juros atinente ao que teria sido julgado improcedente, bem como não discriminou o que seria efetivamente de responsabilidade do embargante, visto que a
ﬁscalização realizada no ano de 2010 referiu-se à competência do exercício de 2006, exercício em que o embargante não estava à frente da Prefeitura de Vila Velha.
Quanto a este aspecto, vale lembrar que o Gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Vila Velha (Embargante), mesmo após a apresentação de justiﬁcativas e documentação em face de sua defesa oral, ainda no Processo
TC 4003/2013, não inseriu àqueles autos documentação
suﬁciente para que se apurasse o montante exato devido
pela Prefeitura.
Os Defendentes declaram que o ponto em questão se refere a não evidenciação de movimentações concernentes às contas constantes no passivo, tendo sido explicado que a movimentação relativa aos valores provenienSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tes das ﬁscalizações realizadas pelo INSS nos exercícios
de 2010 e 2012 não ocorrera em face de os respectivos
autos de infração encontrarem-se submetidos a recursos
administrativos.
Neste ínterim, assiste razão aos defendentes quanto ao
fato de o cerne da questão referir-se à ausência de movimentação das dívidas apuradas pelo INSS, visto que não
se questionou no RTC 203/2014 os juros apurados no
momento da ﬁscalização realizada por aquele órgão.
Não obstante, no aludido RTC entendeu-se que os valores relativos às ﬁscalizações efetuadas haviam sido parcelados perante o INSS, uma vez que tal dívida encontrava-se evidenciada no passivo a longo prazo, entretanto,
os novos elementos inseridos aos autos do Processo TC
4003/2013 indicam a inexistência de parcelamento relativo às ﬁscalizações.
Isto posto, não há que se questionar quanto ao recolhimento de parcelas de uma dívida que não fora parcelada.
Ante a tudo que fora exposto, considerando que no RTC
203/2014 fora apontado como irregularidade a “ausência de recolhimento do parcelamento de obrigações patronais”, sendo que, quanto às dívidas ora tratadas, concernentes às ﬁscalizações realizadas pelo INSS nos exercícios de 2010 e 2012, não houve o parcelamento destas,
visto que não ocorrera o seu reconhecimento pela Prefeitura, tendo sido, entretanto, devidamente registrada nos
balanços do Município;
Considerando que, em virtude do não reconhecimento
da dívida, o Município impetrou recursos perante o INSS
questionando os valores apurados nas ﬁscalizações realizadas;
Considerando que o Município obteve êxito parcial em

seus recursos impetrados, evitando, assim, a saída de recursos ﬁnanceiros para pagamento de valores cuja impugnação fora aceita pelo INSS;
Veriﬁca-se, portanto, a existência de omissão e contradição quanto ao assunto ora tratado, haja vista o fato de ter
sido apontada a ausência de recolhimento de parcelas de
obrigações patronais de valores que não haviam sido parcelados, os quais foram questionados pela Prefeitura perante o órgão ﬁscalizador.
3.2 DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE CONCERNENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Em sede de Embargos de Declaração, os representantes
do Embargante declaram:
Ainda considerando o voto do Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, presidente ainda, respeitosamente, omissão, no que diz respeito ao apontamento consistente no cancelamento de restos a pagar processados.
Sobre tal questão, não foi considerado pelo parecer prévio o fato de que parte dos restos a pagar que foram cancelados foram reempenhados, não havendo prejuízos a
terceiros, e, além disso, não se abordou, sob qualquer
ângulo, que a ressalva da área técnica se concentrou sobre a suposta impossibilidade de relacionar os cancelamentos com os empenhos realizados pelas unidades gestoras Câmara e Instituto de Previdência.
Transcreve-se abaixo a forma como a questão foi abordada pelo parecer prévio recorrido:
“O que o gestor do município de Vila Velha no exercício
2012 propõe é exatamente a mesma coisa, pois utiliza o
expediente do decreto municipal, porém cancelando restos a pagar processados válidos, em discordância com o
www.tce.es.gov.br

previsto que limitava a possibilidade as obrigações prescritas.
Assim, caracterizado o cancelamento de restos a pagar
processados válidos, incorre o gestor em afronta as normas em vigor, não tendo a defesa alcançada o êxito suﬁciente para afastá-la”
Como se veriﬁca, não houve qualquer comentário ou
menção quanto ao reempenho, não havendo, por tal razão, qualquer prejuízo a terceiros ou tentativa de camuﬂar ou esconder as obrigações.
De igual modo, entende-se que tal omissão deveria ter sido objeto de análise e consideração pelo parecer prévio
recorrido, ensejando a oposição dos presentes embargos
de declaração.
Ante o exposto, observa-se que os Defendentes alegam
que o Conselheiro Relator, no Parecer Prévio, não considerou o fato de os restos a pagar processados cancelados
tivessem sido reempenhados, o que indicaria não haver
prejuízo a terceiros.
Não obstante, compulsando o voto do Conselheiro Relator no Parecer Prévio 27/2018, observa-se que este transcreve a conclusão do Auditor subscritor da MT 22/2016,
conforme segue:
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, conforme apresentado na Manifestação Técnica 00222/2016-1
(ﬂs. 1156/1157), a seguir transcrito:
A documentação de suporte está acostada às folhas
1.128/1.143.
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que não merecem prosperar os argumentos trazidos em sede de defesa oral.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Nos termos do RTC 203/2014, foram identiﬁcadas anulações irregulares de restos a pagar processados no montante de R$ 12.691.659,81 (doze milhões, seiscentos e
noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e
oitenta e um centavos). Após a defesa escrita do gestor,
restaram classiﬁcados com restos a pagar processados a
quantia de R$ 1.457.641,42 (um milhão, quatrocentos e
cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais
e quarenta e dois centavos), sendo que a subscritora da
ICC 13/2015 identiﬁcou cancelamentos injustiﬁcados no
montante de R$ 602.063,40 (seiscentos e dois mil, sessenta e três reais e quarenta centavos).
Nesta fase processual, o patrono do gestor alegou que
os restos a pagar processados cancelados se originavam
de movimentações da execução orçamentária da Câmara Municipal e do Instituto de Previdência. Por outro lado, alegou-se também que os restos a pagar cancelados
foram reempenhados e pagos a quem de direito, não se
demonstrando assim prejuízos a terceiros.
No entanto, diante da documentação apresentada não
foi possível identiﬁcar se os cancelamentos referiam-se
aos empenhos realizados pelas unidades gestoras Câmara e Instituto de Previdência. De outra face, os reempenhos que por ventura ocorreram não justiﬁcam os cancelamentos promovidos, posto que tal fato administrativo, extraídas as exceções previstas na legislação, é ilegal.
Assim, não vislumbramos razão ao gestor, fato este que
nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 6.5.1.2 do RTC 203/2014
e 2.6 da ICC 13/2015.
g.n.

Tendo em vista a reprodução do posicionamento da Área
Técnica pelo Conselheiro Relator, veriﬁca-se que este estava ciente do fato de a Área Técnica ter mantido a irregularidade mesmo com a alegação de que os restos a pagar processados cancelados haviam sido reempenhados,
portanto, tal fato não fora ignorado no exame realizado
pelo Relator.
De certo que o cancelamento de restos a pagar processados no ﬁnal do exercício ﬁnanceiro culmina em produzir uma informação inverídica nos balanços do Município, uma vez que estes acabam por não evidenciar valores que, de fato, são devidos a terceiros, sendo que neste caso concreto tal fato ocorrera no último ano em que
o Embargante esteve à frente da Prefeitura Municipal de
Vila Velha.
Neste sentido, o próprio Conselheiro Relator trouxe à baila julgamento de recurso da Corte de Contas de Santa Catarina, tecendo, em seguida, o seguinte comentário:
Destaca-se que o Tribunal de Contas de Santa Catarina inclusive questiona a norma utilizada para cancelar os restos a pagar, nesse caso um decreto municipal, aﬁrmando
não ser motivação suﬁciente para tal ação, tendo em vista que a dívida continuará a existir, porém sem o correto
registro contábil. Não serviria então tal expediente que
não fosse para “camuﬂar ou esconder” as obrigações,
fato inaceitável.. g.n.
Portanto, em que pese o fato de o Conselheiro Relator
não ter mencionado em sua conclusão a declaração dada
pelo gestor responsável quanto ao reempenho dos restos
a pagar processados, em face do que fora exposto em seu
voto, percebe-se, claramente, que o Conselheiro Relator
estava ciente do fato de os restos a pagar processados
terem sido reempenhados através do relato do Auditor
www.tce.es.gov.br

subscritor da MT 22/2016, o qual fora ﬁelmente reproduzido no voto do Conselheiro Relator, tendo, inclusive, inserido julgado tecendo considerações a respeito do dano
causado nas demonstrações contábeis em virtude da ausência de evidenciação das dívidas assumidas e reconhecidas pela administração municipal.
No que se refere ao fato de não se ter abordado no Parecer Prévio a suposta impossibilidade de relacionar os
cancelamentos com os empenhos realizados pela Câmara e Instituto de Previdência, conforme informado na MT
222/2016, observa-se, na realidade, que, como os próprios Defendentes declaram, trata-se apenas de uma ressalva, a qual não inﬂuenciou no julgamento da presente
irregularidade por parte do Conselheiro Relator.
De qualquer forma, tendo em vista que o ponto em
questão são os restos a pagar processados cancelados pela Prefeitura, assim, considerando que na apuração realizada pela Área Técnica quando da elaboração da ICC 13/2015 chegou-se à conclusão que o valor
total de restos a pagar processados cancelados fora de
R$ 602.063,40, sendo que na prestação de contas da Câmara Municipal de Vila Velha – Processo TC 3089/2013
consta como cancelamento de restos a pagar processados o valor de R$ 158.467,81, enquanto que na prestação de contas do Instituto de Previdência – Processo TC
2630/2013 tem-se que o valor total de restos a pagar processados cancelados fora de R$ 13.525,99, portanto, tendo como base os demonstrativos contábeis da Câmara e
do Instituto de Previdência e a apuração realizada na ICC
13/2015, conclui-se que foram cancelados pela Prefeitura Municipal de Vila Velha restos a pagar processados no
montante de R$ 430.069,60.
Ante o exposto, inexiste omissão ou contradição quanSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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to ao cancelamento de restos a pagar processados, uma
vez que, de acordo com a fundamentação contida no voto proferido pelo Conselheiro Relator, observa-se que este estava ciente quanto ao reempenho de restos a pagar
processados, cujo fato não teve o cunho de afastar a irregularidade em comento.
3.3 DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO POSICIONAMENTO DO VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES
Em sede de Embargos de Declaração, os representantes
do Embargante declaram:
Em suma, o posicionamento no voto vogal do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, no que diz respeito à irregularidade relacionada à suposta violação ao art. 42 da
LRF, foi no seguinte sentido:
“Desta forma, tal qual salientado pelo E. Conselheiro em substituição, Marco Antonio da Silva (Voto Vista
048/2018) não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º,
aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo 42 da LRF, havendo sanção para tal situação no âmbito do direito penal, bem como não é possível aplicação analógica ou extensiva em matéria de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo qual,
peço vênia ao Eminente Relator, para votar no sentido
da não aplicação do citado dispositivo como sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da LRF, deixando de determinar a formação de autos apartados para este ﬁm.”
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, e me alinhando parcialmente ao proposto pelo
E. Conselheiro Marco Antonio da Silva, VOTO para que

seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado nos seguintes termos,
[...]
2 – Excluir da análise a irregularidade – “Obrigações de
despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do
mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento” – conforme já fundamentado neste
voto; [...]” [grifo nosso]
Como se nota, houve manifestação do Voto do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges no sentido de se alinhar parcialmente com o voto do Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva, no sentido das considerações atinentes à violação ao art. 42 da LRF e suas consequências.
No entanto, houve somente a menção à exclusão da análise da irregularidade, e não foi abordada a não formação
de autos apartados para efeito de aplicação de penalidade prevista na lei n. 10.028/2000, conforme tratado no
voto do Conselheiro Marco Antônio da Silva.
De acordo com trecho abaixo transcrito, no Voto do Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva houve menção expressa a não formação de autos apartados, uma
vez que não decorreria do art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º
da Lei n. 10.028/2000 a aplicação de penalidade administrativa:
“[...]
Portanto, não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º,
aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo 42 da LRF, havendo sanção para
tal situação no âmbito do direito penal, bem como não
é possível aplicação analógica ou extensiva em matéria
de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo
qual, peço vênia ao Eminente Relator, para votar no senwww.tce.es.gov.br

tido da não aplicação do citado dispositivo como sanção
administrativa ao descumprimento do art. 42 da LRF, deixando de determinar a formação de autos apartados para este ﬁm.
[...]
2. AFASTAR a irregularidade relativa ao item 2.1. OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS, NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA O SEU PAGAMENTO. (ITEM II.3.3 DO VOTO DO RELATOR CORRESPONDENTE AO ITEM 6.5.1.1 DO RTC E ITEM 2.5 DA ICC 13/2015)
desta decisão, deixando de formar autos apartados para efeito de aplicação de penalidade, em face dos argumentos despendidos; [...]” [grifo nosso]
Entende-se que o voto do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges padece de omissão, pois ao registrar que teria
acompanhado parcialmente o Voto do Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, limitou-se a excluir da análise a irregularidade, e não abordou ou teceu qualquer
consideração quanto a não formação de autos apartados.
Não se trata de uma omissão qualquer, dado que a formação de autos apartados para aplicação de multa constitui penalidade extremamente gravosa, pela qual o gestor é apenado em trinta por cento dos vencimentos anuais.
Portanto, entende-se que seja necessário que o parecer
prévio se revista de clareza, dando-se provimento aos
embargos para suprir a omissão quanto a este ponto, fazendo constar em seu dispositivo que se deixe de formar
autos apartados para aplicação de penalidade prevista na
Lei n. 10.028/2000.
Ante o exposto, há que se observar o que fora expresso
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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no Parecer Prévio 27/2018, bem como no voto do Conselheiro Relator, Sr. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
bem como ainda nos votos vista e vogal do Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.

art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.

Após as manifestações da Área Técnica e do Ministério
Público de Contas, bem como de diversos votos vistas, o
Conselheiro Relator, Sr. Rodrigo Chamoun, concluiu o seu
voto conforme segue:

II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização
2012”.

IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com base no artigo 29, inciso V, da Resolução nº 261/2003 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 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 do Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, por:
1 – Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo deﬁnido pela legislação.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.212/1991.
II.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;

2 – Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:

Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.3 Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento.
Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
3 - Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
4 – Formar autos apartados, após trânsito em julgado,
nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a ﬁnalidade de se
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.
www.tce.es.gov.br

5 – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1832/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
6 - RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
nº. 101/00).
7 - ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
Em atenção ao voto do Conselheiro Relator, observa-se
que o item “4” trata da formação de autos apartados com
a ﬁnalidade de responsabilizar o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1°
e 2°, da Lei Federal 10.028/2000, face à infração ao artigo 42 da LRF.
Após o voto do Conselheiro Relator, o Conselheiro Sérgio
Borges proferiu o seu voto conforme segue:
Em resumo, embora evocando diferentes fundamentos,
minha decisão em relação à irregularidade Obrigações de
despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do
mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para
o seu pagamento converge à conclusão havida pelo Relator e pelo Ministério Público de Contas.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Em razão de todo o exposto, embora divergindo do fundamento apresentado pela Área Técnica, pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator, mas concordando
que houve o cometimento da irregularidade prevista
no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo gestor, na Fonte Recurso Não Vinculado, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.

Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

Base Normativa: Art. 42 c/c o art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, por:
1 – Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo deﬁnido pela legislação.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.212/1991.
II.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
2 – Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização
2012”.

II.3.3 Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento.

II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.
Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
3 - Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
4 – Formar autos apartados, após trânsito em julgado,
nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134,
inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a ﬁnalidade de se
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.
5 – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, após o trânsito em julgado , REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cópia da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1832/2015, do Parecer
Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC
www.tce.es.gov.br

261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
6 - RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
nº. 101/00).
7 - DETERMINAR À SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO a formação de equipe de trabalho que promova o estudo dos Pareceres em Consulta em vigor e a
consolidação em um único documento das premissas e
orientações adotadas por esta Corte de Contas para aferição do art. 42 e encaminhe proposta de documento a
ser submetida ao Plenário.
8 - ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
Ante o voto vista reproduzido em tela, observa-se que o
Conselheiro Sérgio Borges, antes de proferir o seu voto,
declarou que divergia do fundamento apresentado pela
Área Técnica, Ministério Público de Contas e pelo Conselheiro Relator, entretanto, concordou que houve o cometimento da irregularidade prevista no artigo 42 da LRF, assim, em conformidade com o seu posicionamento quanto à manutenção da irregularidade, o Conselheiro Sérgio Borges manteve a determinação quanto à formação
de autos apartados com a ﬁnalidade de responsabilizar
o gestor pelo descumprimento de dispositivos da Lei Federal 10.028/2000, em virtude da infração ao artigo 42
da LRF.
Não obstante, após o voto vista do Conselheiro Sérgio
Borges, o Conselheiro em substituição, Sr. Marco Antônio
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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da Silva, proferiu o seu voto vista conforme segue:

tos despendidos;

3. DO DISPOSITIVO

3. EMITIR Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de
Vila Velha, recomendando a APROVAÇÃO das contas do
Município, relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012;

Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica, do Ministério Público Especial de Contas, do Eminente Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, acompanhando parcialmente, o posicionamento do voto de vista do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e do Eminente Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
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. AFASTAR as irregularidades constantes dos itens II.3.1,
II.3.2 e II.3.4, acompanhando in totum as razões e fundamentos apresentados pelo Voto de Vista 00086/2016-4,
proferido pelo Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges;
2. AFASTAR a irregularidade relativa ao item 2.1. OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS, NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA O SEU PAGAMENTO. (ITEM II.3.3 DO VOTO DO RELATOR CORRESPONDENTE AO ITEM 6.5.1.1 DO RTC E ITEM 2.5 DA ICC 13/2015)
desta decisão, deixando de formar autos apartados para
efeito de aplicação de penalidade, em face dos argumen-

4. FIRMAR entendimento quanto à apuração da violação
ao art. 42 da LRF, por esta Corte de Contas, nos termos do
artigo 174, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
via decisão normativa, a ﬁm de conferir a correta interpretação do disposto no artigo 42 da LRF, passando a estabelecer procedimento a ser seguido na apreciação dos
processos de prestação de contas, considerando que a
expressão “contrair obrigação de despesa” refere-se ao
momento da celebração do contrato administrativo ou
instrumento congênere, devendo a análise ser realizada
contrapondo os empenhos realizados com a respectiva
celebração do instrumento contratual ou ajuste equivalente que acarretou o ato de reserva de dotação orçamentária (empenho);
5. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado, bem como as providências descritas no art. 131 do
regimento Interno desta Corte de Contas.
Em virtude do voto proferido pelo Conselheiro em substituição, Sr. Marco Antônio da Silva, o Conselheiro Sérgio
Borges proferiu o voto vogal conforme segue:

quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento”, diante das alterações interpretativas promovidas e da falta de informações necessárias para sua aferição, considerando, ainda,
a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte
de Contas, que sugere a inviabilidade de reabertura da
instrução processual dos autos.
Desta forma, tal qual salientado pelo E. Conselheiro em substituição, Marco Antonio da Silva (Voto Vista
048/2018) “ não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e
2º, aplicação de penalidade administrativa, em face da
infringência do artigo 42 da LRF, havendo sanção para
tal situação no âmbito do direito penal, bem como não
é possível aplicação analógica ou extensiva em matéria
de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo
qual, peço vênia ao Eminente Relator, para votar no sentido da não aplicação do citado dispositivo como sanção
administrativa ao descumprimento do art. 42 da LRF,
deixando de determinar a formação de autos apartados
para este ﬁm.”
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, e me alinhando parcialmente ao proposto pelo E.
Conselheiro Marco Antonio da Silva, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado nos seguintes termos,
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

[...]

Conselheiro Relator

Por estas razões, reviso o meu posicionamento anterior para alterá-lo, propondo seja considerado impossível a análise nesta prestação de contas da irregularidade “Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos

PARECER PRÉVIO
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
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expostas por:
1 – Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado no voto, a saber:
II.3.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas de terceiros, no prazo deﬁnido pela legislação.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição
Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.212/1991.
II.3.2 Ausência de recolhimento da dívida registrada na
contas“FGTS/FUNEVE – Administrativo”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
2 – Excluir da análise a irregularidade – “Obrigações de
despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do
mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento” - conforme já fundamentado neste voto;
3 – Manter as irregularidades, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
II.3.2 Ausência de recolhimento das dívidas registradas
nas contas “INSS Fiscalização 2010”, e “INSS Fiscalização
2012”.
Base normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; art.
30, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Federal
10.522/2002; e Lei Federal 11.941/2009.
II.3.4 Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Base Normativa: Arts. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964; e art. 127, inciso II, alínea
“b”, da Resolução TCEES 182/2002.
4 - Emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Vila Velha, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012;
5 - RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal para que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
nº. 101/00);
6 - ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Ante o voto vogal em tela, veriﬁca-se que o Conselheiro Sérgio Borges modiﬁcou o seu posicionamento, entendendo ser impossível a análise da irregularidade relativa às obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento.
Desta feita, o Conselheiro Sérgio Borges, em consonância
com o Conselheiro em substituição, Senhor Marco Antônio da Silva, votou no sentido da não aplicação do dispositivo sancionador contido na Lei Federal 10.028/2000,
deixando de determinar a formação de autos apartados
para efeito de aplicação de penalidade ao gestor responsável.
Resta claro, portanto, que o Conselheiro Sérgio Borges
não se absteve de abordar a não formação de autos apartados, sendo este o seu entendimento conforme fundamentado em seu voto vogal.
Ora, considerando que o posicionamento do Conselheiro
www.tce.es.gov.br

Sérgio Borges fora no sentido da não formação de autos
apartados, obviamente, em suas deliberações submetidas ao Plenário, não houve qualquer determinação neste sentido.
Tal situação não se assemelha ao fato de o Conselheiro
ter tratado em seu voto a exclusão da análise a irregularidade relativa às obrigações de despesas contraídas nos
dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para o seu pagamento, pois é
através do voto que os Conselheiros apresentam o seu
posicionamento quanto ao afastamento ou manutenção
das irregularidades apresentadas, bem como as suas deliberações.
Ante o exposto, não se veriﬁca omissão quanto ao fato
de não ter sido abordado pelo Conselheiro Sérgio Borges
a não formação de autos apartados para efeito de aplicação de penalidade prevista na Lei Federal 10.028/2000,
pois, ao fundamentar o seu voto vogal, restou claro que
o Conselheiro manifestou-se a respeito, posicionando-se
pela não formação de autos apartados, não justiﬁcando,
assim, que nas deliberações compreendidas em seu voto houvesse menção de algo que, em seu entendimento,
não necessitaria ser realizado.
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração, sendo que, quanto ao mérito, opina-se pelo PROVIMENTO PARCIAL, pelos motivos já expostos neste relatório.
Veriﬁca-se, assim, omissão e contradição no Parecer Prévio TC-27/2018 – Plenário em relação a irregularidade
atinente a ausência de recolhimento das dívidas registradas nas contas “INSS Fiscalização 2010” e “INSS FiscaliSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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zação 2012”, abordadas no voto do eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Farias Freire Chamoun e acompanhada pelo plenário, tornando-se imperiosa a necessidade
de correção.

1.4 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Quanto aos demais itens, não se veriﬁca omissão nem
contradição, mantendo-se incólume o Parecer Prévio.

Plenário.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Conhecer os presentes Embargos de Declaração, tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCEES;
1.2 Dar provimento parcial aos Embargos de Declaração
opostos, conferindo-lhe efeitos modiﬁcativos, de modo
a suprir a contradição e a omissão identiﬁcadas, alterando-se o Parecer Prévio TC nº 27/2018-Plenário pelas razões expostas neste voto, somente para afastar a irregularidade constante do item II.3.2 do referido Parecer Prévio, mantendo-se incólume os demais termos do parecer prévio, inclusive sua conclusão pela irregularidade
das contas;
1.3 Cientiﬁcar a embargante acerca da decisão, nos termos regimentais;

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/11/2018 - 42ª Sessão Ordinária do
4. Especiﬁcação do quórum:
dente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
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

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-060/2019 – PLENÁRIO
Processo: 03342/2018-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do
Espírito Santo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES) - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 – CONTAS REGULARES – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 – RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob a responsabilidade do senhor
ENIO BERGOLI DA COSTA (Diretor Presidente).
Conforme se veriﬁca do Relatório Técnico Contábil RTC

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

52

ATOS DO PLENÁRIO

522/2018, elaborado pelo Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor responsável, no exercício de funções administrativas na Departamento de Estradas de Rodagem
do Espírito Santo, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Enio Bergoli da
Costa, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Contudo, sugerimos determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que, nos
processos de prestação de contas seguintes, os saldos
porventura registrados em conta contábil relativa a Rede
Arrecadadora, ou quaisquer disponibilidades em compensação bancária na data de encerramento do exercício ﬁnanceiro, estejam demonstrados analiticamente em
documentação de suporte emitida pela instituição bancária, constante do arquivo NOTEXP.
A Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2204/2015, de ﬂs.
68/69, elaborada pelo mesmo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas-NEC, ao ﬁnal, opinou “(...) pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos des-

critos na referida peça técnica” (...).
Submetido o feito à consideração do Ministério Público de Especial de Contas, este, por meio do Parecer
6087/2018, da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, manifestou-se anuindo “(...) à proposta contida na
Instrução Técnica Conclusiva 04761/2018-7, pugnando
pela regularidade da Prestação de Contas, sem prejuízo
da expedição da determinação ali sugerida”.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob a responsabilidade do senhor
ENIO BERGOLI DA COSTA (Diretor Presidente).
As análises empreendidas pela área técnica demonstram, com suﬁciência, a regularidade dos atos praticados
no curso do exercício de 2017, não havendo discordância por parte do Ministério Público Especial de Contas.
Friso, contudo, que consta da conclusão proposta a necessidade de expedição de recomendação ao órgão com
a ﬁnalidade de aprimoramento da prestação de contas
anual em exercícios futuros, com a qual aquiesço.
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.

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 ENIO BERGOLI DA COSTA - Diretor Presidente do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER/
ES), referentes ao exercício de 2017, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
1.2 Determinar ao atual ordenador de despesas, ou a
quem lhe vier a substituir, para que, nos processos de
prestação de contas seguintes, os saldos porventura registrados em conta contábil relativa a Rede Arrecadadora, ou quaisquer disponibilidades em compensação bancária na data de encerramento do exercício ﬁnanceiro,
estejam demonstrados analiticamente em documentação de suporte emitida pela instituição bancária, constante do arquivo NOTEXP
1.3 Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.4 Após certiﬁcado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com fulcro no art. 207, III, da
Resolução TC n° 261/2013.
2. Unânime.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

3. Data da Sessão: 05/02/2019 - 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Conselheiro Relator

4. Especiﬁcação do quórum:

1. ACÓRDÃO

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (prewww.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

53

ATOS DO PLENÁRIO

sidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.

Responsável: PABLO RODNITZKY, JOSE TADEU MARINO,
ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.

DENÚNCIA – ACOLHIMENTO DE RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

ACÓRDÃO TC- 902/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00908/2017-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Denúncia
Denunciante: Mauricio de Souza Moreira
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

RELATÓRIO
Tratam os autos de Denúncia oferecida por candidato
aprovado para o cargo de Terapeuta Ocupacional no certame público Edital SEGER/SESA n. 001/2013 (numerado
como Edital 005/2013, segundo a publicação no Diário
Oﬁcial) alegando irregularidades e ilegalidades em decorrência de contratação irregular de servidores temporários em detrimento à existência de candidatos aprovados em concurso público vigente na área de saúde, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito
Santo.
Aﬁrma, também, que há ilegalidade na ﬁxação da carga
horária semanal para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional no Edital do concurso, que ﬁxou em
40 horas semanais, ferindo, supostamente, o teor da lei
nacional n. 8.856/1994, que regulamenta tais proﬁssões
estipulando a carga horária semanal máxima em 30 horas. Além disso, defende que a regulamentação estatal
feriria o artigo 22 da Constituição Federal, na medida em
que ﬁxa a competência privativa da União legislar sobre
Direito do Trabalho.
Ao ﬁnal, requereu providências desta Corte a ﬁm de:
1 - Determinar ao atual Governador e Secretário de saúde a demissão de todos os contratados por meio dos
processos seletivos concurso elaborados após o concurwww.tce.es.gov.br

so público de 2013, sendo resguardados apenas os casos
em que hajam cargos não contemplados no referido edital do concurso publico para efetivo de 2013 e/ou não tenha mais candidatos em cadastro de reserva.
2 – Convocação imediata para as vagas dos contratados demitidos, os candidatos aprovados no concurso de
2013 da SESA até que seja encerrada a ﬁla de espera ou
término da validade do concurso.
3- Determinar que seja reduzida a carga horária dos proﬁssionais ﬁsioterapeutas e terapeutas ocupacionais de
40 para 30 horas sem prejuízo a remuneração.
Assim, distribuída a Relatoria, os autos foram encaminhados a esta Secretaria de Controle Externo – Previdência e Pessoal para instrução.
Em Manifestação Técnica 183/2017 sugeriu-se o não conhecimento da denúncia em relação dos pedidos de números 1 e 2, que se relacionam ao concurso público de
2013 e, presentes os requisitos de admissibilidade do
art. 94 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do art.
177 do Regimento Interno – RITCEES/2013 e o conhecimento do pedido de número 3, que objetiva a análise
sobre a legalidade da imposição de carga horária de 40h
semanais aos proﬁssionais ﬁsioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, motivo pelo qual verteu a análise técnica,
que, em apertada síntese, reproduzimos:
3 - DA FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO - ANÁLISE TÉCNICA
Extrai-se da Denúncia o questionamento do Cidadão
sobre a legalidade da ﬁxação da carga horária semanal
para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional no concurso público Edital SEGER/SESA n. 001/2013
(rectius, Edital 005/2013), que ﬁxou em 40 horas semaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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nais de trabalho, ferindo, supostamente, o teor da Lei
nacional n. 8.856/1994, que regulamenta tais proﬁssões
e estipula a carga horária semanal máxima em 30 horas.
Além disso, defende que a regulamentação estatal feriria
o artigo 22 da Constituição Federal, na medida em que ﬁxa a competência privativa da União legislar sobre Direito do Trabalho.
Instrui o requerimento com a documentação, inserida
no procedimento eletrônico item 3 “outro 00692/20174”, que contém: Lei 8.856/1994, que ﬁxa jornada de trabalho do terapeuta ocupacional; Edital do Concurso Público n. 001/2013 – SESA (p. 4- 18) prevendo 71 cargos,
dentro os quais o cargo 64 – terapeuta ocupacional.
Nessa esteira, a ﬁm de adequar o conteúdo da denúncia
aos responsáveis pela execução do ato reputado ilegal,
sugere-se a responsabilização dos Senhores Pablo Rodnitzky, Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER e José Tadeu Marino - Secretário de Estado
da Saúde – SESA.
A sugestão advém do ato de terem lançado Edital de
concurso público estabelecendo jornada de trabalho semanal superior ao máximo que estabelece a lei regulamentadora. Além disso, no caso do Secretário de Estado
da SEGER, é sua a atribuição de planejamento, comando,
coordenação, ﬁscalização, execução, controle e orientação normativa da gestão de pessoal do Poder Executivo
Estadual (Lei Complementar 312, de 07 de janeiro 2005
c/c Lei nº 3.043, de 31 de dezembro de 1975).
Desta forma, sugerimos a inclusão dos Senhores Secretários de Gestão de Recursos Humanos e da Saúde no rol
de responsáveis, bem como alocar a SEGER e SESA como
unidades gestoras.

3 - DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
3.1 Fixação irregular em Edital de concurso público de
jornada de trabalho para os cargos de ﬁsioterapeuta e
terapeuta ocupacional em detrimento ao arts. 5º, XIII e
22, I da CF e à lei nacional n. 8.856/1994.
Base legal: Arts. 5º, inciso XIII e 22, inciso I da CF e art. 1º
da Lei 8.856/1994.
Responsável:
Identiﬁcação: Pablo Rodnitzky - Secretário de Estado de
Gestão e Recursos Humanos – SEGER
José Tadeu Marino - Secretário de Estado de Saúde - SESA
Conduta: Fixar irregularmente em Edital de concurso público jornada de trabalho semanal para servidor público
efetivo ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional estando
ciente da existência de lei federal estabelecendo condições para o exercício proﬁssional na carga horária reduzida a trinta horas semanais. Assim, por não respeitar a
competência legislativa privativa da União sobre normas
de direito trabalho feriu os arts. 5º, inciso XIII e 22, I da
CF c/c art. 1º da lei federal n. 8.856/1994.
Nexo causal: Ao estabelecer em edital de concurso público carga horária de trabalho maior que determina a lei
regulamentadora das proﬁssões de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional ofendeu diretamente os arts. 5º, inciso XIII e 22, I da CF c/c art.1º da lei federal n. 8.856/1994.
- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Com base na análise acima apresentada, sugere-se que
o Sr. Relator:
4.1 Citação dos responsáveis abaixo identiﬁcados, nos
termos do artigo 56, II da Lei Complementar 621 de 8 de
www.tce.es.gov.br

março de 2012 e 157, III, do RITCEES, para que, no prazo
estipulado, apresentem alegações de defesa e documentos que entenderem necessários, em razão do possível
descumprimento dos arts. 5º, inciso XIII e 22, I da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei n. 8.856/1994, em razão
do possível prática de ato ilegal, alertando quanto à possibilidade de aplicação de multa.
RESPONSÁVEIS
Pablo Rodnitzky - Secretário
de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER

subitens/ IRREGULARIDADES
Fixação irregular em Edital de
concurso público de jornada de trabalho para os cargos
de ﬁsioterapeuta e terapeuta
José Tadeu Marino - Secretá- ocupacional em detrimento
rio de Estado de Saúde - SESA art. 22, I da CF e da lei nacional n. 8.856/1994.

- Oitiva das Unidades Gestoras Secretaria de Estado de
Gestão e Recursos Humanos – SEGER e Secretaria de Estado da Saúde – SESA com fundamento no art. 207, inciso II, da Resolução TC n. 261, de 4 de junho de 2013, para
manifestar sobre os fatos objeto desta instrução técnica.
Após regular tramitação, mediante Voto 2487/2017, que
redundou na Decisão Plenária nº 1725/2017, foi determinado o seguinte:
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC00908/2017-2, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, na 14ª sessão ordinária, realizada no dia nove de maio de dois mil e dezessete, à
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, que integra esta Decisão:
1. Não conhecer da denúncia no que concerne aos pedidos de n.1 e 2, por força do §1º do art. 94, LC 621/2012,
uma vez que ausentes os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 177, I, II e III, da Resolução TC nº 261, de
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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4 junho de 2013;
Conhecer da denúncia no que concerne aos pedidos
de n. 3, que trata da jornada semanal de trabalho das
proﬁssões regulamentadas de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional, na forma da Instrução Técnica Inicial ITI
00090/2017-9;
Citar os responsáveis supramencionados, nos termos do
art. 288, VIII, do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem, individual ou coletivamente, razões de justiﬁcativa, bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos indícios
de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial
ITI 00090/2017-9;
Determinar oitiva das Unidades Gestoras Secretaria de
Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER e Secretaria de Estado da Saúde – SESA, respectivamente nas
pessoas da Sr.ª Dayse Maria Oslegher Lemos e do Sr. Ricardo de Oliveira, com fundamento no art. 207, inciso
II, da Resolução TC n. 261, de 4 de junho de 2013, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, manifestem-se sobre os fatos objeto da instrução técnica Instrução Técnica Inicial ITI 00090/2017-9;
Encaminhar cópias da Manifestação Técnica 00183/20171 e da Instrução Técnica Inicial ITI 00090/2017-9 juntamente com os Termos de Citação.
Foram então Citados e Notiﬁcados nos termos da Decisão Plenária nª 1725/2017, os senhores Pablo Rodnitzky (Termo de Citação 00705/2017); José Tadeu Marino (Termo de Citação 00706/2017), bem como notiﬁcados o senhor Ricardo de Oliveira (Termo de Notiﬁcação
01176/2017) – Secretário de Estado da Saúde e senhora Dayse Maria Oslegher Lemos (Termo de Notiﬁcação

01178/2017) – Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos.
Vieram aos autos os senhores Pablo Rodnitzky (Protocolos 7352/2017 e 11532/2017), Carlos Luiz Tesch Xavier em substituição a Ricardo Oliveira (Protocolo 7677/2017), Dayse Maria Oslegher Lemos (Protocolo
8223/2017).
Nos termos do Despacho 55324/2017, o Núcleo de Controle de Documentos informou à Secretaria Geral das
Sessões “que não foi constado Sistema e-TCEES, documentação alguma protocolizada em alusão ao Processo TC 908/2017, referente ao Termo de Citação n°
706/2017, em nome do Senhor José Tadeu Marino”.
Em face de tal informação, mediante Despacho
56794/2017, foi decretada a Revelia do senhor José Tadeu Marino, referente ao Termo de Citação n° 706/2017.
Em seguida foram os autos encaminhados à Secretaria
de Controle Externo – Previdência e Pessoal, onde foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 5101/20172.

ria de Controle Externo – Previdência e Pessoal, onde
foi confeccionada a Manifestação Técnica 00530/20189, propondo a retirada da proposta de encaminhamento colocada na ITC 5101/2017, referente à determinação
de assinatura de prazo para que o Chefe do Poder Executivo Estadual adotasse providências necessárias ao exato
cumprimento da Lei Nacional 8856/1994, mediante encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo com o ﬁm de adequar a
Lei Complementar Estadual 639/2012, no que diz respeito à jornada de trabalho dos proﬁssionais Fisioterapeuta
e Terapeuta Ocupacional.
Nessa mesma linha seguiu o Parecer 02899/2018-3, elaborado pelo Ministério Público de Contas.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Por intermédio da Decisão 00229/2018-8, foi o Procurador Geral do Estado do Espírito Santo notiﬁcado, tendo tempestivamente apresentado seu Parecer acerca da
questão, por meio da Petição Intercorrente 00583/20181.

Depreende-se da ITC 5101/2017-2 que a proposta de encaminhamento contida na referida manifestação da área
técnica sugere o afastamento da responsabilidade inicialmente atribuída aos Sr. Pablo Rodnitzky, pela suposta irregularidade apontada no item 3.1 da Manifestação
Técnica 183/2017; o afastamento da irregularidade atribuída ao Sr. José Tadeu Marino, então Secretário de Estado da Saúde, tendo em vista que a Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e Financiamento da Atenção à Saúde-SSAFAS/SESA a ele vinculada,
ao elaborar o Edital de Concurso Público SESA Edital nº
05-2013, seguiu as diretrizes de concursos anteriores no
âmbito daquela Secretaria, bem como ao disposto na Lei
Complementar 639/2012.

Em seguida foram os autos encaminhados à Secreta-

No que tange ao afastamento das referidas responsabili-

Posteriormente, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, onde foi confeccionado o Parecer 5593/2017-5, opinando pela notiﬁcação do Procurador Geral do Estado do Espírito Santo para que se manifestasse a respeito da suposta ilegalidade da Lei Complementar Estadual 639/2012.
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dades dos gestores supramencionados, convergem o entendimento da área técnica e o posicionamento externado pelo Ministério Público de Contas, conforme se pode
perceber da análise do Parecer 05593/2017-5, não restando quaisquer dúvidas ou divergências em relação a
este ponto.
Por sua vez, no tocante à proposta encaminhada pela
área técnica deste TCEES, no âmbito da ITC 5101/20172, no sentido de que o Plenário assinasse prazo para que
o Chefe do Poder Executivo Estadual adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da Lei Nacional nº 8.856/1994, mediante encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa com o ﬁm de adequar a
Lei Complementar Estadual 639/2012, no que diz respeito a jornada de trabalho dos proﬁssionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, restou esta superada após
a notiﬁcação e consequente apresentação de Parecer
elaborada pela Procuradoria Geral do Estado do Espírito
Santo, que esclareceu de modo deﬁnitivo a inexistência
de ilegalidade e de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 639/2012, visto que esta não ﬁxa carga
horária superior à disposta em Lei Federal para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional, mas tão
somente versa sobre a modalidade de remuneração por
subsídio para os servidores do Quadro de Servidores da
Saúde, alocados na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, organizados em carreira.
De acordo com a Manifestação Técnica 00530/2018-9,
preparada após a resposta à notiﬁcação endereçada à
Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo:
[...]
Desta forma, como apontado na Petição Intercorrente 583/2018-1, não há que se falar em ilegalidade da

Lei Complementar Estadual 639/2012, uma vez que esta não ﬁxa carga horária superior à disposta em Lei Federal para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional.
Também não há que se falar em inconstitucionalidade
com base no art. 22, I da CF/88, uma vez que a Lei Complementar Estadual 639/2012 não fere a competência
exclusiva da União para legislar sobre direito do trabalho. Trata-se da competência dos Estados Federados de
legislar sobre subsídios de sua estrutura interna, respeitadas as normas gerais instituídas pela CF/88 e pela legislação federal.
Ou seja, não se vislumbra existência de ilegalidade
ou inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual 639/2012 por ﬁxar carga horária semanal em 40
(quarenta) horas semanais, violando a Lei Federal n°
8.856/1994, que disporia a jornada de 30 (trinta) horas semanais.
No tocante à legalidade da previsão do §4°, art. 17 da citada Lei, ao dispor sobre a aplicação proporcional da Tabela de Subsídios prevista em 40 (quarenta) horas semanais para servidores com carga horária menor, não se manifestará a respeito, uma vez que não se trata do escopo
do presente processo e já há decisão da 5ª Vara Cível Federal, na Ação Ordinária n° 0006686-91.2013.4.02.5001.
Desta forma, não havendo ﬁxação irregular de jornada de trabalho para os cargos de ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional na Lei Complementar Estadual 639/2012, afasta-se a sugestão da ITC 5101/2017-2
de “Conselheiro Relator, com base no Inciso XVI do art.
1º da Lei Complementar 621/12, encaminhe Voto para
que o Plenário assine prazo para que o Chefe do Poder
Executivo Estadual adote as providências necessárias
www.tce.es.gov.br

ao exato cumprimento da Lei Nacional nº 8.856/1994,
mediante encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa com o ﬁm de adequar a Lei Complementar Estadual 639/2012, no que diz respeito a jornada de trabalho dos proﬁssionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional”.
(grifei)
Este entendimento da área técnica foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas, conforme se pode extrair do Parecer 02899/2018-3.
Ante todo o exposto, em consonância com a área técnica e com o 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. Acolher as razões de justiﬁcativa e afastar a responsabilidade atribuída ao senhor Pablo Rodnitzky pela suposta irregularidade apontada no item 3.1 da Manifestação Técnica nº 183/2017;
1.2. Afastar a responsabilidade atribuída ao senhor José Tadeu Marino, Secretário de Estado de Saúde – SESA à época, tendo em vista que a Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e Financiamento da Atenção à Saúde-SSAFAS/SESA a ele vinculada,
ao elaborar o Edital de Concurso Público SESA Edital nº
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05-2013, seguiu as diretrizes de concursos anteriores no
âmbito daquela Secretaria, bem como o entendimento
que se tinha da Lei Complementar 639/2012;
1.3. Julgar improcedente a Denúncia, na forma do art.
178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação de
irregularidades;
1.4. Dar ciência ao Denunciante acerca da decisão desta Corte;
1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
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 Freitas 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 MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA

Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Republicado por incorreção em publicação anterior

ACÓRDÃO TC-1733/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07006/2017-1, 08172/2017-3
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória, SEMAD – Secretaria Municipal de Administração de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA,
ELISABETH ANGELA ENDLICH, MARCIO AURELIO PASSOS
Representante: COMUNICA BRASIL LTDA
Procurador: RODRIGO CARLOS HORTA (OAB: 9356-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO
I – RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pela empresa Comunica Brasil Ltda., em face da Secretaria Municipal de
Administração de Vitória, questionando a habilitação da
empresa Caper Serviços Corporativos Ltda., referente à
fase externa do Pregão Eletrônico nº 153/2017, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de central de atendimento na modalidade call cenwww.tce.es.gov.br

ter.
A princípio, o feito foi encaminhado à SecexDenúncias –
Secretaria Geral de Controle Externo de Denúncias e Representações, tendo essa se manifestado sobre a questão da inabilitação econômico-ﬁnanceira da empresa Caper Serviços Corporativos Ltda. Por meio da Manifestação Técnica 1253/2017-5 (peça 06), após as informações
ali prestadas, concluiu o subscritor da peça técnica, pelo
não recebimento da representação, no que diz respeito
a esse questionamento, tendo em vista que não houve
irregularidade, e por se tratar de interesses subjetivos e
particulares da licitante, sindicáveis perante o órgão judiciário competente. Sugerindo, por ﬁm, a remessa do feito ao Núcleo de Tecnologia da Informação para manifestação quanto ao item “Irregularidade dos atestados de
capacidade técnica”.
Encaminhados os autos ao NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação, para receber manifestação a respeito da capacidade técnica, bem como apreciação de pedido cautelar. O feito recebeu a Manifestação Técnica
1258/2017-8 (peça 08), que assim concluiu o NTI:
Ante o exposto, considera-se que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar e propõe-se
ao Tribunal a notiﬁcação do responsável para que remeta à Corte a documentação e informações necessárias à
análise do mérito da questão.
Conforme se depreende da Decisão 3884/2017-1 – Plenário (peça 13), nos termos do voto do Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, a presente representação
foi conhecida, entretanto, teve a concessão da medida
cautelar requerida indeferida, diante da inexistência do
fumus boni juris, determinando ainda, comunicação de
diligência ao Secretário Municipal de Administração de
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Vitória, Sr. Márcio Aurélio Passos, para que justiﬁcasse
os apontamentos indicados na MT 1258/2017.
A Resposta de Comunicação 0396/2017-4 (peça 19) foi
apresentada pelo Sr. Márcio Aurélio Passos, juntando
aos autos suas justiﬁcativas e esclarecimentos com relação ao Termo de Comunicação de Diligência 303/20178 (peça 14).
Novamente retornam os autos ao NTI, o qual elaborou a
Manifestação Técnica 1584/2017-9 (peça 24), e após minuciosa análise das justiﬁcativas preliminares apresentadas pelo responsável, concluiu:
Diante dos fatos narrados, acatamos a justiﬁcativa do Secretário Municipal de Administração de Vitória, Sr. Márcio Aurélio Passos, e propomos o seguinte:
Nos termos do art. 288, inciso VI, c/c art. 314, §3º, inciso II, ambos do Regimento Interno, a realização de DILIGÊNCIA EXTERNA para que no prazo de quinze dias a Secretária de Governo e Autoridade Competente no certame, Sr. Elizabeth Ângela Endlich, traga aos autos os documentos colhidos/produzidos no âmbito da diligência
sobre os atestados de capacidade técnica solicitada pela
Ouvidora Municipal, assim como apresente outros documentos que entender pertinentes para a elucidação dos
questionamentos realizados pela representante.
Seja notiﬁcada a empresa Caper, vencedora do certame,
para que apresente as justiﬁcativas em relação aos atestados apresentados e forneça a esta Corte de Contas as
seguintes informações e documentos:
Relação de todos empregados em dezembro de 2014,
dezembro de 2015, dezembro de 2016 e junho de 2017,
informando nome, CPF e salário bruto.
Relação de empregados alocados em serviços de atendi-

mento de call center em dezembro de 2015, dezembro
de 2016 e no último mês de faturamento, para atendimento de cada um dos contratos ﬁrmados com as seguintes empresas:
RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE VITORIA LTDA. com vigência inicial em 25/02/2015;
Tech Cable do Brasil Sistemas de Telecomunicações Ltda.
com vigência inicial em 23/03/2015;
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
com vigência inicial em 28/08/2014.
Relação de empregados alocados em serviços de atendimento de call center para execução do contrato ﬁrmado
com a PMV (Contrato 153/2017) no primeiro e último
mês de faturamento.
Por meio da Decisão Monocrática 1898/2017-9 (peça 27) foi acolhida a proposta do NTI, exarada na MT
1584/2017-9.
Peças 34 e 35 constam justiﬁcativas e esclarecimentos
em nome da Sra. Elisabeth Ângela Endlich, ﬁgurando
como responsável pela Secretaria Municipal de Administração de Vitória.
Peças 37 e 38 constam requerimento e procuração em
nome da CAPER Serviços Corporativos LTDA. EPP, ﬁgurando como sócia proprietária, Sra. Marcella Hooper
Pascoal Silva; e peças 44 a 50 constam justiﬁcativas e
documentação em nome da CAPER Serviços Corporativos LTDA. EPP.
Em Instrução Técnica Conclusiva 1703/2018-9 (peça 53)
manifestou-se o NTI, após juntada aos autos das defesas apresentadas, e contrapondo as supostas irregularidades com as justiﬁcativas trazidas pelos responsáveis,
emitiu a seguinte conclusão:
www.tce.es.gov.br

3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos e diante do
preceituado no art. 319, parágrafo único, incisos I ao IV,
da Res. TC 261/13, conclui-se opinando pela improcedência da Representação, com base no inciso I, do artigo 95, c/c artigo 101, parágrafo único, ambos da LC
621/2012.
3.2 Sugere-se, ainda, que se dê CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão a ser proferida, conforme art. 307,
§ 7º, da Resolução TC 261/2013.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer
2128/2018-4 (peça 57), subscrito pelo Procurador-Geral Luciano Vieira, anuiu à proposta contida na Instrução
Técnica Conclusiva 1703/2018-9, pugnando pela improcedência da representação.
A Representante, Comunica Brasil Ltda., apresenta Petição Intercorrente 1361/2018-1, juntada aos autos - peça
60, requerendo que a defesa apresentada pela empresa
CAPER Serviços Corporativos Ltda. não seja conhecida e
admitida para ﬁns de julgamento do processo, por motivo de sua intempestividade.
Em decorrência desse requerimento, manifestaram-se
novamente, após despacho 43798/2018-1 exarado por
este gabinete (peça 62), o NTI – Manifestação Técnica
1184/2018-6 (peça 68) e o Ministério Público de Contas
– Parecer 5117/2018-1 (peça 72), onde, ambos ratiﬁcam
seus entendimentos anteriores, qual seja, pela improcedência da representação.
Após, vieram-me os autos para análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O cerne da questão ora trazida aos autos aponta espeSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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cialmente para dois questionamentos feitos pela Representante Comunica Brasil Ltda., em face do Município
de Vitória, relacionados à habilitação da empresa Caper Serviços Corporativos Ltda. (Pregão Eletrônico nº
153/2017), para contratação de serviços de central de
atendimento na modalidade call center, quais sejam:
Quanto a inabilitação econômico-ﬁnanceira da empresa Caper;
Quanto a suposta irregularidade dos atestados de capacidade técnica da empresa Caper.
Com relação ao questionado no item 1, a SecexDenúncias se manifestou – Manifestação Técnica 1253/2017-5
– concluindo pela não ocorrência de irregularidade em
referência a este ponto.
Quanto ao segundo questionamento, manifestou-se o
NTI, setor competente para apreciar a questão relacionada a suposta irregularidade dos atestados de capacidade técnica da empresa. Aqui também, vale lembrar,
que houve manifestação pela concessão quanto ao pedido de medida cautelar, porém, indeferida pelo então
Relator, Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti.
Seguindo o rito ordinário, os responsáveis foram regularmente notiﬁcados para prestarem esclarecimentos
quanto aos indícios de irregularidades apontados, apresentando suas justiﬁcativas, as quais foram conclusivamente analisadas pelo NTI – Instrução Técnica Conclusiva 1703/2018-9.
Quais sejam:
APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
COM conteúdo falso;
apresentação de atestados de capacidade técnica referentes ao mesmo serviço COM INFORMAÇÕES DIVER-

GENTES
Segundo a representante, a Caper Serviços Corporativos
Ltda. participou dos certames promovidos pelo Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito (IPAJM), pela Secretária de Segurança Pública (SESP) e pela
Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) para a contratação
de serviços de teleatendimento do tipo Call Center, tendo apresentado atestados de capacidade técnica emitidos pela empresa Avista S/A Administradora de Cartões
de Crédito referentes à prestação do mesmo serviço pela Caper, todavia com informações conﬂitantes em relação ao regime de funcionamento das posições de atendimento e vigência.
A defesa informa sobre a exigência de apresentação da
primeira e da última nota ﬁscal do período a ser atestado para obtenção do registro do atestado no Conselho
Regional de Administração (CRA/ES). Conclui que “a data
ﬁnal constante no atestado de capacidade técnica é irrelevante e não conﬁgura a exigência imposta no formulário do CRA/ES, que somente valida o período abrangido
pela emissão de notas ﬁscais comprobatórias da efetiva
prestação de serviços”.
A Caper aﬁrma que o período atestado deveria considerar como data ﬁnal a data do carimbo do CRA/ES e não
o período de vigência contratual apresentado no certiﬁcado. Sob esse prisma, o período atestado no certame
do SESP/ES seria de agosto de 2014 a dezembro de 2015
e no certame do IPAJM seria de agosto de 2014 a janeiro de 2016; sobre a apresentação em simultaneidade
dos atestados fornecidos pela Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito e RCA Company de Vitória, mas
reporta a suﬁciência do segundo para suprir os requisitos dispostos no item 15.4.3 do Edital para a qualiﬁcação
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técnica pretendida; esclarece não haver obrigatoriedade
de igualdade entre a jornada de trabalho do operador e
o regime de horas do contrato, referente ao horário de
funcionamento da Central de Atendimento ao Cliente.
No caso da RCA Company de Vitória, a Central de Atendimento pode funcionar por 15 horas, das 07h às 22h, e as
posições de atendimento por 12 horas com 2 operadores
de 6 horas cada; reporta a diminuição do nº de colaboradores da Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito em dezembro de 2016 devido à crise econômica; reaﬁrma a suﬁciência do atestado fornecido pela RCA Company de Vitória para a qualiﬁcação técnica no Pregão Eletrônico nº 13/2017, a não geração de óbice à capacidade
técnica da Caper pelo atestado da Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito e a constatação de erros materiais quanto às dúvidas lançadas.
Para efeito do período atestado serão consideradas as
datas de vigência apresentadas, com a data ﬁnal limitada a menor data entre a data ﬁnal de vigência, a data de
assinatura do atestado, a data de realização do certame
e a data de emissão do registro no CRA/ES.
Assim, sob esse prisma, para o certame 153/2014, considerando que a defesa já reconheceu que a vigência inicial é 28/8/2014, o período atestado será de 28/8/2014
a 30/9/2016. O período atestado para o certame do SESP
será de 28/8/2014 a 28/12/2015 e para o IPAJM será de
28/8/2014 a 31/12/2015.
Desse modo, não existem divergências signiﬁcativas entre as datas ﬁnais consideradas. Pelo afastamento desse
indício de irregularidade.
APRESENTAÇÃO DE Atestados de prestação de serviço de
Call Center com regime de horas divergente do PREVISTO NOS contratoS;
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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De acordo com o representante, no certame da PMV foram apresentados os atestados de capacidade fornecidos pelas empresas Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito e RCA Company de Vitória em conjunto
com a Tech Cable do Brasil Sistemas de Telecomunicações Ltda. O primeiro, referente à prestação de serviços
de Call Center no regime de vinte e quatro horas, e o segundo, no regime de quinze horas. Todavia, os contratos
ﬁrmados com a empresa Caper Serviços Corporativos Ltda. possuem como objeto prestação de serviços de teleatendimento no regime de funcionamento de aproximadamente treze horas.
A defesa esclarece não haver obrigatoriedade de igualdade entre a jornada de trabalho do operador e o regime de horas do contrato, referente ao horário de funcionamento da Central de Atendimento ao Cliente. No caso da RCA Company de Vitória, a Central de Atendimento pode funcionar por 15 horas, das 07h às 22h, e as posições de atendimento por 12 horas com 2 operadores
de 6 horas cada.
O serviço a ser contratado deverá disponibilizar atendimento de 15 horas, entretanto não há exigências quanto ao total de horas a serem atestadas. De qualquer forma, o atendimento de 12 horas e 40 minutos é similar ao
atendimento de 15 horas.
Sendo assim, pelo afastamento do indício de irregularidade.
Da Incompatibilidade entre o Resultado da Receita Caper
e o nº de proﬁssionais indicado nos atestados;
A representante considera a receita anual da Caper Serviços Corporativos Ltda. insuﬁciente para cobrir as despesas com salário e encargos para o total de proﬁssio-

nais informado nos atestados, e as demais despesas operacionais e comerciais da empresa.
A defesa considera os cálculos apresentados na representação equivocados, visto que a exequibilidade dos
contratos seria facilmente comprovada, se considerada
nos cálculos as observações referentes ao uso de empréstimos bancários e à inadimplência das contratantes. Acrescenta ser irrelevante o quantitativo de pessoal indicado, pois o exigido no item 15.4.3 do Edital é a
volumetria de chamadas atendidas, o que foi veriﬁcado in loco na visita técnica realizada pela PMV. Cita ainda, o parecer técnico emitido pelo Secretário de Controle Externo da SecexDenúncias, o qual corroborou a qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira da empresa Caper Serviços Corporativos Ltda., mediante atendimento das condições previstas no item 15.4.4.3 do Edital. Contesta,
também, o fato do denunciante mencionar o empréstimo de R$1.267.348,15, 61% da receita de vendas do ano
de 2016, quando reporta o grau de endividamento da
Caper, mas optar por considerar apenas o resultado da
receita de vendas, R$2.075.139,55, no cálculo da receita per capita.
Considerando o parecer técnico da SecexDenúncias, o
qual corroborou a qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira
da empresa Caper Serviços Corporativos Ltda., mediante atendimento das condições previstas no item 15.4.4.3
do Edital, entendo seja afastado esse indício de irregularidade.
Da Incompatibilidade entre os valores faturados e o nº
de proﬁssionais indicado no atestado da TECH CLABE DO
BRASIL SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e RCA
COMPANY DE VITÓRIA LTDA;
Conforme consta na representação, os valores faturados
www.tce.es.gov.br

são inferiores às despesas com salários e encargos para o total de proﬁssionais indicado nos atestados apresentados.
Em sua defesa, o denunciado registra o encerramento do contrato da RCA em 12/2016 e o pagamento das
inadimplências até 7/2017. O valor total faturado foi de
R$789.328,10, média mensal de R$65.777,34 para um
período de 12 meses. O valor por posição de atendimento foi de R$5.979,76, considerando 11 posições de atendimento. Informa não ser possível demonstrar os cálculos da mesma forma para o contrato ﬁrmado com a empresa Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito,
pois a inadimplência permanece até a presente data, porém conforme Balanço apresentado é preciso considerar
os empréstimos bancários.
Segundo a defesa, uma diferença coerente, pois somente de aumento salarial houve uma variação de 23% (de
R$788,00 em 2015 para R$970,00 em 2017), motivada
pelos acordos coletivos da categoria e variações do salário mínimo (de R$788,00 em 2015 para R$880,00 em
2017).
A análise feita pela área técnica, informa que os cálculos apresentados pela representação não estão corretos,
pois não consideram todas as notas ﬁscais emitidas. O
cálculo apresentado pela Caper abrange o total faturado no período de 2016 relativo à RCA Company de Vitória e à Tech Cable (grupo RCA). Também são consideradas as notas ﬁscais emitidas em 2017, relativas à prestação de serviços em 2016, segundo a defesa. Sob esse
prisma, os serviços foram prestados, mas não faturados
em 2016. Na Peça Complementar 5917/2018-3, constam os termos de rescisão amigável dos contratos de telemarketing ﬁrmados com o grupo RCA, com prestação
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de serviços até dezembro/2016 e parte dos pagamentos
em 2017.
Conforme apresentado pela defesa, os contratos ﬁrmados não exigem exclusividade da mão de obra de gestão
e possibilitam o pagamento com base na variação de ligações recebidas. Além disso, para atendimento das métricas estabelecidas pela PMV, a Caper em sua proposta
comercial apresentou dimensionamento de equipe similar ao executado na RCA.
Acompanho o entendimento da área técnica. Pelo afastamento do indício de irregularidade.
Da incompatibilidade entre o nº de proﬁssionais apresentados no atestado fornecido pela empresa AVISTA e o
nº de proﬁssionais indicado no contrato.
No contrato entre a Caper Serviços Corporativos Ltda. e
Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito foi pactuada a disponibilização de 15 postos de atendimento
com 30 operadores e 2 supervisores. No atestado é informado um total de 50 postos de atendimento com 124
funcionários para a prestação do serviço.
Da análise feita pelo NTI, apurou-se que de fato, existe
uma diferença signiﬁcativa entre o nº de posições indicada no atestado (50 posições com 124 operadores) e
o nº de posições indicada no contrato (15 posições com
30 operadores). Entretanto, na relação de colaboradores
alocados para a execução dos serviços contratados pela
Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito consta
um total de 152 colaboradores em dezembro de 2015 e
100 colaboradores em dezembro de 2016.
De forma semelhante, um cálculo aproximado abrangendo os valores faturados e o valor por posição de atendimento previsto no contrato mostra a existência de varia-

ção no quantitativo de posições de atendimento, mas de
fato o nº de colaboradores é superior ao previsto no contrato. Assim, e mediante o fato do Edital exigir a comprovação de volumetria de atendimento e não de quantitativo de operadores, sugeriu a subscritora da peça técnica afastar esse indício de irregularidade. Acompanho o
mesmo entendimento.
Por ﬁm, ressalte-se a Petição Intercorrente 1361/2018-1,
na qual a representante, Comunica Brasil Ltda., requer
que a defesa apresentada pela empresa CAPER Serviços
Corporativos Ltda. não seja conhecida e admitida para
ﬁns de julgamento do processo, por motivo de sua intempestividade.
Ocorre que, como já falado anteriormente em despacho
deste gabinete, a parte Representante não assume automaticamente o status de parte processual, por não ter
sua conduta analisada, devendo, querendo, apresentar
requerimento solicitando seu ingresso nos autos na condição de interessada, devendo, para tanto, demonstrar
que possui razão legítima para intervir, em conformidade com o artigo 294, §2º do RITCEES. O que não ocorreu
no presente autos.
Nesse sentido, é o posicionamento do TCU, conforme
voto proferido no Acórdão 88/2011 – Plenário: vejamos:
“12. Em uma representação, o subscritor age como
quem repassa ao Tribunal a informação sobre possível irregularidade da qual teve conhecimento. Quando a representação é de licitante, nada mais natural que o motivo que a move a reclamar perante o TCU seja o de fazer valer o que considera os seus direitos. Mas a lei não
lhe confere o poder de representar para isso. O que se almeja mesmo é que a licitante, sendo também para o seu
benefício, colabore com o poder público na correção de
www.tce.es.gov.br

desvios na aplicação dos regulamentos. 13. A partir daí,
a representante sai de cena. O problema passa a ser tratado entre o TCU e a unidade da Administração Pública
promotora da licitação. Nem mais que a representante
queira, a ﬁscalização irá parar, nem necessariamente se
restringirá ao seu pedido. 14. O mesmo acontece com as
demais licitantes que participam da concorrência ﬁscalizada. Elas não têm o seu ingresso garantido no processo
de ﬁscalização, para sustentar posições pessoais, porque
o TCU está objetivamente examinando atos da Administração que ainda não lhe renderam direitos”.
Feita esta observação e levando em consideração a
Manifestação Técnica 1184/2018-6 do NTI e o Parecer
5117/2018-1 da lavra do ilustre Procurador de Contas
Luciano Vieira, que mantiveram seu entendimento anterior, qual seja, pela improcedência da presente representação, como bem frisado pelo subscritor daquela peça técnica, que a preocupação maior de uma Corte de
Contas deve ser a verdade dos fatos. (...) é uma diretriz
processual a de que, sempre que possível a solução integral do mérito, é essa a via que deve ser eleita pelos órgãos julgadores. Acolho o entendimento de que eventual intempestividade não maculou a apreciação da verdade real.
Não obstante, impende sinalizar que a parte Representante não assume automaticamente o status de parte
processual, por não ter sua conduta analisada, devendo,
querendo, apresentar requerimento solicitando seu ingresso nos autos na condição de interessada, devendo,
para tanto, demonstrar que possui razão legítima para
intervir, em conformidade com o artigo 294, §2º do RITCEES.
O TCU traz o mesmo posicionamento conforme se deSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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preende do voto proferido no acórdão 88/2011-Plenário:

presentação, com base no inciso I, do artigo 95, c/c artigo 101, parágrafo único, ambos da LC 621/2012.

“12. Em uma representação, o subscritor age como
quem repassa ao Tribunal a informação sobre possível
irregularidade da qual teve conhecimento. Quando a representação é de licitante, nada mais natural que o motivo que a move a reclamar perante o TCU seja o de fazer valer o que considera os seus direitos. Mas a lei não
lhe confere o poder de representar para isso. O que se almeja mesmo é que a licitante, sendo também para o seu
benefício, colabore com o poder público na correção de
desvios na aplicação dos regulamentos.

Assim, VOTO no sentido que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão, que submeto à consideração
de Vossas Excelências.

13. A partir daí, a representante sai de cena. O problema
passa a ser tratado entre o TCU e a unidade da Administração Pública promotora da licitação. Nem mais que a
representante queira, a ﬁscalização irá parar, nem necessariamente se restringirá ao seu pedido.
14. O mesmo acontece com as demais licitantes que participam da concorrência ﬁscalizada. Elas não têm o seu
ingresso garantido no processo de ﬁscalização, para sustentar posições pessoais, porque o TCU está objetivamente examinando atos da Administração que ainda não
lhe renderam direitos”.
Nesse contexto, com base no art. 294, §3º do RITCEES,
ante a ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no §2º do art. 294 do mesmo diploma legal, indeﬁro o ingresso da Representante nos presentes autos.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, corroboro com o entendimento exposto na Instrução Técnica Conclusiva 1703/2018-9, encampado pelo Ministério Público de Contas, no sentido
de que seja considerada improcedente a presente re-

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Considerar IMPROCEDENTE a presente Representação;
1.2 Com base no art. 294, §3º do RITCEES, ante a ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no
§2º do art. 294 do mesmo diploma legal, INDEFERIR o
ingresso da Representante nos presentes autos.
1.3 Dar CIÊNCIA desta decisão ao representante e aos
responsáveis;
1.4 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.5 ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/11/2018 - 42ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presiwww.tce.es.gov.br

dente), 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 Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1452/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03993/2018-6, 05220/2017-3
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UGs: PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte, SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto de São
Domingos do Norte
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: Ailton Jorge Trevizani, Pedro Amarildo Dalmonte
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Procuradores: Igor Wandy Volz (Oab: 22112-Es), Leonardo Zaché Thomazine, Pedro Fregona, Wandy, Zache &
Fregona Advogados (Cnpj: 27.563.455/0001-71)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
276/2018 – SEGUNDA CÂMARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL EXTRÍNSECO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO CONHECER – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Cuida-se de Pedido de Reexame, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Sr. Pedro
Amarildo Dalmonte e Sr. Ailton Jorge Trevizani, em face
do Acórdão TC 276/2018-2 – Segunda Câmara, prolatado nos autos do Processo TC 05220/2017-3 (em apenso)
proferido nos autos da Representação oferecida pelo Ministério Público de Contas - MPC, com apresentação de
fatos tidos como irregulares e ilegais na promoção dos
Processos Seletivos Simpliﬁcados (PSS’s), instrumentalizados pelos Editais nos.001/2017, 002/2017 e 003/2017,
com objetivo de contratar temporariamente dezenas de
cargos para os quadros do Poder Executivo do Município local (Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto –SAAE).
O acórdão recorrido considerou procedente a representação aplicando multa individual aos responsáveis e assinalou prazo para que o município anule os Editais de
processos seletivos simpliﬁcados 001/2017, 002/2017 e
003/2017.

Inconformado com o mencionado Acórdão e diante das
razões que expõe na exordial (ﬂs. 02/19), o por Sr. Pedro
Amarildo Dalmonte e Sr. Ailton Jorge Trevizani, interpuseram o presente Recurso, requerendo a atribuição de
efeito suspensivo, a concessão de defesa oral, e ao ﬁnal, seu provimento, para reformar o Acórdão guerreado, afastando as irregularidades imputadas, e por consequência a multa aplicada.
O presente Pedido de Reexame foi conhecido por meio
de Decisão Monocrática 00794/2018-4 (Doc. 05) e por
meio de VOTO 03200/2018-5 (Doc. 07), foi atribuído ainda 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 01521/2018-1– Plenário (Doc. 08).
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NCR, através da Instrução Técnica
de Recurso ITR 00231/2018-5 (Doc. 14), em síntese, opinou pelo não conhecimento do Pedido de Reexame, com
fundamento nos artigos 162, I, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e 397, V do RITCEES (Res. TC 261/2013).
Ato sequente, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que reiterou os termos da ITR
00231/2018-5, e em Parecer 04817/2018-9 (Doc. 18) da
lavra do Procurador Especial de Contas, Dr. Luciano Vieira.
Os recorrentes requereram direito a sustentação oral
conforme doc. 02, pág. 6.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, destaca-se que o Pedido de Reexame possui previsão legal no artigo 166 da Lei Complementar n°
www.tce.es.gov.br

621/2012 (Lei Orgânica desta Corte), assim como, é regulado pelo Regimento Interno desta Corte de Contas
nos artigos 408 e seguintes.
Pois bem. O Acórdão TC 276/2018-2, objeto do presente recurso, julgou procedente a Representação TC
05220/2017-3 com a manutenção das irregularidades
descritas nos itens 2.1 Não atendimento ao item 2 da
decisão 2969/2017 do Tribunal de Contas no prazo estipulado e 2.2 Promoção irregular de editais de processos seletivos simpliﬁcados para contratação de servidores temporários em detrimento à realização de concurso público, constantes da ITC 00079/2018-1, nos autos
do Processo TC 05220/2017-3.
Quanto ao Não atendimento ao item 2 da decisão
2969/2017 do Tribunal de Contas no prazo estipulado (Item 2.1 da ITC 00079/2018-1 do Processo TC
05220/2017-3), o prolator do Voto-Vista, vencedor do
Acórdão ora recorrido, manteve a irregularidade, sob a
fundamentação de que o descumprimento da decisão se
deu de maneira injustiﬁcada, ante a ausência de comunicação ao Tribunal de Contas, quanto a publicação de extrato da decisão em Imprensa Oﬁcial.
Já em relação a Promoção irregular de editais de processos seletivos simpliﬁcados para contratação de servidores temporários em detrimento à realização de
concurso público (Item 2.2 da ITC 00079/2018-1 do Processo TC 05220/2017-3), o prolator do Voto-Vista, vencedor do Acórdão ora recorrido, manteve a irregularidade, sob a fundamentação de que não restou comprovado a real e especíﬁca necessidade temporária de excepcional interesse público das contratações temporárias
pretendidas nos editais de processos seletivos simpliﬁcados 001/2017, 002/2017 e 003/2017, em afronta ao
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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art. 37, IX, da CRFB/1988.
Em sede de Pedido de Reexame, os recorrentes aduziram que:
“Com efeito, observando os fundamentos do v. acórdão,
exatamente durante o mandato dos Recorrentes, foram
efetivados os melhores atos jurídicos disponíveis para o
atendimento à lei, promovendo-se a continuidade dos
serviços públicos pela Administração Pública, bem como, da suspensão de supostos atos ilegais, tempestivamente. Nessa esteira, requer provimento do recurso ora
interposto para reformar o acórdão em análise, afastando-se as irregularidades. ”
Em análise ao recurso interposto, o Corpo Técnico desta
Corte de Contas, por meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR 00231/2018-5 (Doc. 14), inicialmente destacou, que embora o Conselheiro Relator tenha conhecido o presente recurso por meio de Decisão Monocrática
794/2018-4 (Doc. 05), sob o fundamento de que os requisitos de admissibilidade constantes em art. 288, XVI
tenham sido preenchidos, o mesmo não merece prosperar, posto que os requisitos de admissibilidade recursal se subdividem em intrínsecos e extrínsecos, estando
preenchido no presente caso, apenas os requisitos intrínsecos, de modo que a inobservância dos requisitos
extrínsecos acarreta o não conhecimento do recurso.
Em razão do supradito, o Corpo Técnico opinou pelo não
conhecimento do Pedido de Reexame, sob o fundamento de que carece o presente recurso de apontamento especíﬁco e fundamentado acerca das razões de reforma
ou de anulação, e ante tal ausência, o requisito extrínseco de admissibilidade recursal não fora cumprido.
Pois bem. Preliminarmente, destaco que o Regimento

Interno desta Corte de Contas, admite a reanálise dos
pressupostos recursais na fase de julgamento. É que dispõe o artigo 288, na segunda parte do inciso XVI da Resolução 261/13.
Isto posto, passo a análise dos requisitos de admissibilidade;
Nos termos do artigo 408 do RITCEES e do artigo 166 da
LC 621/2012 o Pedido de Reexame será interposto para impugnar decisões de mérito proferidas em processos
de ﬁscalização e consulta.
Assim, tendo em vista que o presente recurso foi interposto em face de Acórdão TC 276/2018-2, que julgou o
mérito de Processo TC 05220/2017-3, que trata de Representação, ou seja, com natureza de ﬁscalização, tem-se que o presente recurso é cabível.
Ademais, no que tange a legitimidade e interesse, nos
moldes dos artigos 395, inciso IV e 396, incisos I e II, as
partes são capazes e possuem interesse e legitimidade
processual, já que são responsáveis pelos atos impugnados. Portanto, legitimidade e interesse preenchidos
Da mesma forma, não se identiﬁca no presente caso, a
existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de
recorrer.
Salienta-se que conforme restou evidenciado pelo Corpo
Técnico em ITR 00231/2018-5, os pressupostos recursais
são subdivididos em intrínsecos e extrínsecos pela doutrina majoritária.
Pelo exposto, nota-se que os requisitos intrínsecos, quais
sejam: cabimento; legitimidade; interesse em recorrer; e
inexistência de fato impeditivo ou modiﬁcativo do poder
de recorrer, foram devidamente preenchidos. Por outro
lado, há outros requisitos de admissibilidade que devem
www.tce.es.gov.br

ser analisados conforme dispõe os artigos. 395, I, II, III, V
do RITCEES e 165, inciso II e III 166 §3º da LC 621/2012.
Necessário então se fazer uma análise acerca da tempestividade; regularidade formal e preparo, que como mencionado em ITR, são pressupostos extrínsecos do recurso.
Pois bem. No que tange a tempestividade, veriﬁca-se
que de acordo com o Despacho 26420/2018-5 (Doc. 04)
da Secretaria Geral das Sessões – SGS, a notiﬁcação do
Acórdão TC276/2018, foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal no dia 10/04/2018, considerando-se publicado no dia 11/04/2018, de modo que o prazo para interposição de Pedido de Reexame venceu em 11/05/2018. Assim, levando em consideração que o Recurso em análise foi protocolizado em
11/05/2018, nos termos do art. 408, §5º, do Regimento Interno do TCEES, o presente recurso é TEMPESTIVO
No que tange ao preparo, como já mencionado pelo corpo técnico em ITR 00231/2018-5, não se “adequam à
processualística e ao Regimento Interno deste Tribunal”,
de modo que deixo de analisar.
Por ﬁm, no que tange à regularidade formal, requisito
extrínseco de admissibilidade, que como aduzido pelo
Corpo Técnico, “consiste na necessidade de o recorrente
atender às formalidades especiﬁcadas na norma de regência para o processamento do recurso interposto”, veriﬁca-se o seu atendimento parcial, eis que nos termos
do disposto no art. 395, I, III, e V, do RITCEES, o expediente recursal foi apresentado por escrito, teve a necessária qualiﬁcação e identiﬁcação dos recorrentes, contém o pedido, entretanto não contém as causas de pedir,
posto que as partes não fundamentaram as razões de recurso, não estando presente a fundamentação de fato e
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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de direito exigidas.
Importante destacar o posicionamento técnico acerca da
ausência de razões recursais por parte dos recorrentes.
Vejamos:
“[...] de se notar que o recurso de Pedido de Reexame se
destina ao apontamento de erros in judicando ou in procedendo em decisões de mérito proferidas em processos
de ﬁscalização ou consulta de competência deste Tribunal, a teor do disposto no caput do art. 408 do RITCEES
(Res. TC 261/2013).
Nas razões de reforma, as partes limitaram-se apenas a
dizer que praticaram “os melhores atos jurídicos disponíveis para o atendimento à lei, promovendo-se a continuidade dos serviços públicos”
Como o próprio corpo técnico informou em ITR
00231/2018-5, é necessário que se preencha a regularidade formal, posto que esta, está intimamente ligada ao
princípio da dialeticidade, que encontra amparo legal no
inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, e aduz
que o relator “não conhecerá do recurso que não tenha
impugnado especiﬁcamente os fundamentos da decisão
recorrida”.
Ademais, nas palavras do doutrinador Daniel Amorim
Assumpção Neves (2017), o princípio da dialeticidade diz
respeito ao elemento descritivo do recurso, que é substanciado nos fundamentos e pedidos constantes neste,
o que obriga o recorrente a fundamentar seu recurso, informando qual o error in judicando e in procedendo presentes. Nas palavras do doutrinador a necessidade da
fundamentação, encontra motivação na possibilidade de
o recorrido elaborar contrarrazões, assim como, na ﬁxação dos limites que o Tribunal poderá atuar.

Nota-se que as partes não apresentaram nenhuma fundamentação nas razões de recurso, de modo que não há
que se falar em reforma ou anulação do Acórdão recorrido, posto que não houve a exposição dos motivos para
reforma e anulação.
Assim, ante todo o exposto, por entender que os recorrentes não impugnaram especiﬁcamente a fundamentação da decisão recorrida, acompanhando a Área Técnica
e 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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. NÃO CONHECER do presente recurso apresentado
pelos senhores Pedro Amarildo Dalmonte e Ailton Jorge Trevizani, com fundamento nos artigos 162, I, da LC
621/2012 e 397, V do RITCEES, mantendo incólume o
Acórdão TC 276/2018-2.
1.2. Dar ciência aos interessados
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos

vio 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-1453/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06189/2018-3
Classiﬁcação: Agravo
UG: PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Relator: Domingos Augusto Taufner

2. Unânime.

Agravante: Leomar Laurett, Nadia Rosa Nunes Almeida,
Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, Gabrielly Santos Simon

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

Interessado: Prime Consultoria E Assessoria Empresarial
Ltda

4. Especiﬁcação do quórum:

Procuradores: Anselmo Da Silva Ribas (OAB: 193321-Sp)

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flá-

AGRAVO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA Nº
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1144/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
VOTO
RELATÓRIO
Versam os autos acerca de Agravo interposto pelos Sr.
Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, Sra. Gabrielly Santos
Simon, Sra. Nádia Rosa Nunes de Almeida e Sr. Leomar
Laurett em face da Decisão Monocrática TC 1144/20181, constante nos autos do processo TC nº 1333/2018-4,
na qual considerou revéis a Sra. Gabrielly Santos Simon,
a Sra. Nádia Rosa Nunes de Almeida e o Sr. Leomar Laurett, ora agravantes.
Através do Despacho 39161/2018-2 (doc. 04), a Secretaria Geral das Sessões – SGS informou acerca do prazo recursal.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, importante se faz a análise dos requisitos de admissibilidade do agravo em comento e nesse
sentido, observo que os agravantes possuem interesse
e legitimidade para a interposição do recurso, uma vez
que foram considerados revéis na Decisão Monocrática
1144/2018, proferida nos autos da Representação TC nº
1333/2018-4, sob a responsabilidade dos ora agravantes.
No que tange a tempestividade, a decisão recorrida foi
publicada no Diário Oﬁcial de Contas no dia 13 de julho
de 2018, sendo protocolizado o agravo no dia 19 de julho de 2018. Tendo em vista que este recurso deve ser in-

terposto no prazo de 10 (dez) dias da data da ciência da
decisão, em conformidade com o artigo 169 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o artigo 402, II da Resolução
261/2013 desta Corte de Contas, o presente recurso encontra-se tempestivo.
Em relação a regularidade formal, o art. 419 do Regimento Interno deste tribunal determina:
Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:
I - a fundamentação de fato e de direito;
II - as razões de reforma da decisão;
III -cópia da decisão agravada;
IV -a notiﬁcação ou comunicação respectiva;
V -a procuração outorgada pelo agravante, quando houver interveniência de procurador;
VI -cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia.
Em análise detida dos autos, veriﬁco que o presente
agravo não foi interposto com os documentos obrigatórios constantes dos incisos III e IV do artigo supracitado,
quais sejam cópia da decisão agravada e notiﬁcação e
comunicação respectiva.
Em que pese o cabimento recursal, vejo que se trata de
recurso contra decisão interlocutória, sendo o presente agravo utilizado para atacar a Decisão Monocrática
1144/2018-1 onde foram considerados revéis no processo TC 1333/2018. Em suas razões recursais, os recorrentes formularam pedido pela reconsideração da decisão,
e “o afastamento de qualquer mácula que possa vir a ferir a integridade moral e proﬁssional de todos os apontados como responsáveis na referida decisão”.
www.tce.es.gov.br

Contudo, a SecexRecursos já se posicionou anteriormente acerca de não cabimento de agravo em face do
ato que decreta a revelia, concluindo, no Processo TC
6202/2012:
Impende destacar que com grande acerto o Regimento
Interno desta Corte estabeleceu que a revelia não só se
materializa como tem natureza jurídica de despacho,
não possuindo conteúdo decisório, mas meramente declaratório de um estado processual em que o recorrente se encontra por não ter apresentado sua defesa. (grifo nosso)
Releva, portanto, colacionar dispositivos regimentais
afetos ao tema:
Art. 361. O responsável que não atender a citação determinada pelo Relator ou pelo Tribunal será considerado revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo por despacho do Relator.
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.
[...]
Os despachos de mero expediente por não possuírem
carga decisória qualquer, ou não exteriorizarem evento
de suma relevância na marcha processual prescindem
até mesmo de publicação.
Caso haja publicação dos meros despachos de declaraSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ção de revelia, deve se atribuir tal prática a um apego excessivo ao princípio da transparência.
Dessa forma, considerando a inexistência de carga decisória do despacho que outorga certeza jurídica à condição de revel daquele que não comparece aos autos
para apresentar defesa, em função de seu efeito material não induzir a presunção de veracidade dos fatos e
consequentemente inexistência de recurso cabível desse despacho, conclui-se que não houve prejuízo ao recorrente. (grifo nosso)
[...]
Destarte, conforme ressaltado pela área técnica na ITR
0002/2018-3 (processo TC 6202/2012), em processos
que são regidos pelo princípio da verdade material, não
há aqui a produção dos efeitos da revelia, não há presunção da veracidade dos atos que são imputados, inexistindo, assim, utilidade em fazer uso da via recursal.
Logo, conclui-se que o expediente não preenche o pressuposto de cabimento, enquanto recurso, ao contrário, é
vedado pelo Regimento Interno deste Tribunal (art. 361
c/c art. 398, Parágrafo único).
Nesse diapasão, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do
referido agravo, considerando a não observância do disposto no art. 419 incisos III e IV do Regimento Interno do
Tribunal, e a ausência do requisito de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, sendo assim impossível o
prosseguimento e desenvolvimento regular do processo.
Cumpre registrar, que conforme gradação do artigo 404,
I, do Regimento Interno deste Tribunal, deixo de encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas, assegurando seu direito de manifestação oral na sessão de
julgamento, em razão do não conhecimento do recurso.

Por oportuno, registre-se que o processo TC 1333/2018,
em que foi proferida a decisão recorrida, foi extinto sem
resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, conforme Acórdão 01306/2018-1.
Ante todo o exposto, 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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o recurso de Agravo interposto pelo Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, Sra. Gabrielly Santos Simon, Sra. Nádia Rosa Nunes de Almeida e Sr. Leomar Laurett, com alicerce nos artigos 419, incisos III e IV,
e artigo 398, Parágrafo Único ambos Regimento Interno
desta Corte de Contas;
1.2. Dar ciência aos Agravantes;
1.3. Após os trâmites legais, arquivar os presentes 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 e Rodrigo do Carmo Coelho.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
www.tce.es.gov.br

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-1454/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06205/2018-9
Classiﬁcação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
UG: FMSC - Fundo Municipal de Saúde de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Solicitante: Presidente Da Câmara (Es, Cariacica, Angelo Cesar Lucas)
Terceiro interessado: Wellinghton Nascimento De Lima
CONTROLE EXTERNO – SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA/
INSPEÇÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA – INDEFERIR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Tratam os presentes autos acerca de Solicitação de Auditoria/Inspeção no Fundo Municipal de Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica, em razão de OF.
CMC/ADM Nº 182/2018 da Câmara Municipal de Cariacica (Ofício Externo 530/2018-9), onde se encaminhou
o Requerimento nº 121/2018, de autoria do Vereador
Wellinghton Nascimento de Lima.
Como motivação para a presente solicitação, o referido
Vereador ressaltou que o Poder Executivo obstaculizou a
atuação do Conselho Municipal de Saúde em sua atribuição precípua de realizar o controle externo dos atos da
Administração Municipal, bem como de realizar o controle social dos recursos aplicados em saúde.
Ato sequente, os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social –
SecexSAS, que em Manifestação Técnica MT 737/2018-6
sugeriu o indeferimento do pedido de auditoria e arquivamento dos autos.
O Ministério Público de Contas, em o Parecer 4818/20183 exarado pelo Procurador-Geral de Contas Dr. Luciano
Vieira, divergindo do Corpo Técnico, pugnou pelo conhecimento e deferimento do pedido de realização de auditoria.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Do teor dos artigos 92 da Lei Complementar 621/2012 e
175 da Resolução TC 261/2013 depreende-se ser competente a Câmara Municipal, e legitimado o seu Presidente, para solicitar a este Tribunal de Contas a realização de auditorias.
Há que se destacar ainda a previsão contida no artigo
71, inciso V da Constituição Estadual, que estabelece ser

competência desta Corte de Contas para realização de
inspeções e auditorias por iniciativa da Câmara Municipal.
Não obstante a presente solicitação tenha se dado nestes termos, é de se notar que o solicitante apresentou
relatório de pessoa não identiﬁcada, ainda que informe
ser relatório produzido pelo Conselho Municipal de Saúde (ﬂs. 05/11 – Ofício Externo 38786/2018-7).
Cumpre salientar também, quanto ao não envio do Relatório de Gestão por parte da Prefeitura Municipal de Cariacica ao referido Conselho, a existência do Processo TC
5992/2018-5, julgado na 32ª Sessão Ordinária do Plenário, em 18 de setembro de 2018.
Naquela ocasião, acolhendo o voto deste Relator, o Plenário decidiu pela extinção do feito sem resolução do
mérito em razão da perda do objeto, por ter sido sanada
a irregularidade com o devido encaminhamento do Relatório Anual de Gestão do exercício de 2017 ao Conselho
Municipal de Saúde.
No tocante à alegação do solicitante de que haveriam indicadores de saúde que não teriam sido cumpridos, não
foram trazidos aos autos qualquer fundamentação ou
documentação probatória, suﬁciente à abertura de um
procedimento de auditoria/inspeção.
Nesse sentido, me ﬁlio aos argumentos delineados na
Manifestação Técnica 737/2018-6, para indeferir o pedido de auditoria, com o consequente arquivamento dos
autos.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e divergindo do 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. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. Indeferir o pedido de auditoria;
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Arquivar os autos, após os trâmites regimentais.
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 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
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

cleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
03206/2018-2, concluindo nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

ACÓRDÃO TC-1456/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05864/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de
Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: Edvaldo Jose Erlacher
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CARIACICA – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer de Cariacica, cuja gestão dos recursos
públicos esteve sob a responsabilidade do senhor Edvaldo José Erlacher, referente ao exercício de 2016.
No Relatório Técnico 00787/2017-6 (evento 46) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 00296/2018-1 (evento 47)
para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00480/2018-4 (evento 50), o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas, as quais foram devidamente analisadas pelo Nú-

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.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se, que este Egrégio Tribunal de
Contas julgue REGULARES as contas do senhor Edvaldo
Jose Erlacher, no exercício de funções de ordenador de
despesas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de
Cariacica, na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar
Estadual 621/2012.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:

Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC 04855/20184 e manifestou-se de acordo com área técnica.

1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Cariacica, sob a responsabilidade do senhor Edvaldo José Erlacher, relativas ao exercício de 2016, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

II FUNDAMENTOS

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

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.

2. Unânime.

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

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

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
www.tce.es.gov.br

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

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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-1459/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05656/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMESP - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: WALLACE NASCIMENTO VALENTE
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 Esporte e Lazer de Vitória,
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade de Wallace Nascimento Valente, 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.

opinou no sentido de que as contas do exercício de 2016
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória
sejam julgadas Regulares com Ressalvas com relação ao
Senhor Wallace Nascimento Valente, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.

Após análise a Secretaria de Controle Externo de Contas opinou em seu Relatório Técnico 603/2017 pela citação dos responsáveis, para apresentação de justiﬁcativas
quanto aos seguintes achados:

Ainda, sugere determinar 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 contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo
82, §2º da Lei Complementar 621/2012.

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.
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.
3.3.1 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 1153/2017, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de
justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1830/2017).
Regularmente convocado (termo de citação 2372/2017)
o responsável exercitou o 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 2911/2018,
www.tce.es.gov.br

O douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira, manifestou-se por meio do Parecer 3679/2018 em consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA das presentes contas
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 Esporte e Lazer de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade de Wallace Nascimento Valente, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
603/2017 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
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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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 termov, apresenta informações supostamente
equivocadas.
3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis,
arquivo terimo, apresenta informações supostamente
equivocadas
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
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 603/2017, da análise dos
registros patrimoniais referentes à avaliação dos valores
demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis,
as diferenças físico e contábil, presumiam falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, motivo pelo qual foram citados os responsáveis.
Nas justiﬁcativas, com relação aos bens em almoxarifado, os responsáveis alegaram que o valor apresentado no
Balanço Patrimonial reﬂetia em sua totalidade a real situação patrimonial da Unidade Gestora, porém, o arquivo INVALM.xml foi enviado com inconsistências nas con-

tas contábeis nº 1.1.5.6.1.01.01.001, 1.1.5.6.1.02.00.000
e 1.1.5.6.1.08.00.000, quando deveria demonstrar apenas o total do mês de dezembro/2016, fazendo com que
os valores ﬁcassem muito divergentes dos realmente registrados.
Foram apresentados resumos dos Inventários de Almoxarifado dos meses de janeiro a dezembro de 2016, no
qual a área técnica veriﬁcou que as justiﬁcativas são pertinentes e estão documentadas, visto que o saldo do resumo do Inventário de Almoxarifado do mês dezembro
de 2016 apresenta o mesmo saldo evidenciado no Balanço Patrimonial, ou seja, R$ 2.866,03.
Tendo os bens patrimoniais imóveis, apresentado inconsistências a defesa alegou que no arquivo INVMOV.XML
as informações estão dispostas de forma correta, entretanto erroneamente foram transferidos bens contabilmente para a Unidades Gestora da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer de Vitória, toda via, no encerramento de 2017 foram feitas as devidas correções conforme
consta no Balancete Contábil de encerramento do exercício de 2017 (Peça-Complementar 05805/2018-8).
Além disso, em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, constatou-se que os valores apresentados no Inventário de Bens em Almoxarifado, Inventário de Bens Móveis e no Balanço Patrimonial de 2017 estão condizentes:
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição
Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis

Balanço Patri- Inventário
Diferença
monial
(b)
(a-b)
(a)
1.304,86
1.304,86
0,00
2.459.382,15 2.459.382,15 0,00
18.149.158,27 16.962.989,89 1.186.168,38
www.tce.es.gov.br

Bens Intangí- 0,00
veis

0,00

0,00

Fonte: Processo TC 04092/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Por ﬁm, quanto aos bens imóveis, foi veriﬁcado na ITC
que as justiﬁcativas são pertinentes e estão documentadas (Peça Complementar 5805/2018-8), pois à diferença entre o registro física e contábil levantada no valor
de R$ 1.186.168,38, apresentada na prestação de contas
através do relatório BALVER.PDF da Unidade Gestora, no
grupo do Ativo Imobilizado, destaca-se a conta contábil
1.2.3.2.1.06.01.000 -OBRAS EM ANDAMENTO, no valor
de R$ 1.186.168,38, ou seja, o mesmo valor da divergência apresentada no RT.
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 RTC, 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$ 64.899.42, e
os registros contábeis apresentou saldo de R$ 2.866,03,
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.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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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 2911/2018 que seja
afastado este indicativo de irregularidade.

ção de contas através do relatório BALVER.PDF.

Quanto ao ITEM 3.2.4, tendo sido tratado em conjunto
com o item 3.2.2 do RTC 603/2017, 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.

Por ﬁm, quanto ao ITEM 3.3.1, de acordo com o RTC
603/2017-6:

[...]

Não consta do relatório de controle interno a análise de
pontos importantes como retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias, despesa sem prévio
empenho, pagamentos sem regular liquidação, cancelamento de passivos, registro de bens móveis, imóveis e
em estoque e outros

[...]

Quanto ao ITEM 3.2.5, de acordo com o Relatório Técnico 603/2017-3, o termo circunstanciado, arquivo terimo,
declarou que os saldos apurados no inventário conferiam com aqueles informados pelo setor de contabilidade, por ocasião do encerramento do exercício, porém, o
inventário de bens imóveis apresentou saldo ﬁnanceiro
igual a R$ 16.962.989,89, e os registros contábeis apresentou saldo de R$ 18.149.158,27, 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 correspondia a
divergência existente entre os registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais imóveis são referentes às obras em andamento,.
Foi veriﬁcado na Instrução Técnica que as justiﬁcativas são pertinentes e estão documentadas, pois constatou-se que à divergência levantada no valor de R$
1.186.168,38, é pertinente ao valor registrado no Balancete Contábil de encerramento referente às obras em
andamento no exercício de 2016 (Peça Complementar
05805/2018-8), assim como, o apresentado na presta-

Portanto, tendo sido apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ﬁcar evidenciada sua posterior regularização, sugeriu a ITC 2911/2018 que seja afastado o indicativo de irregularidade.

Não foram demonstradas pelo gestor as medidas administrativas adotadas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos no
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justiﬁcativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
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, conwww.tce.es.gov.br

forme disposto no artigo 2°, inc. VIl e IX, do Decreto n°
16.561/2015, senão vejamos:
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.
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:
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de Contas dos Gestores, com desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do Art. 1°, c/c o § 4° do art. 3°, incumbindo ao
Município de Vitória a realização da efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu efetivamente a implantação da
desconcentração administrativa do Município de Vitória,
totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras. Com
isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45 documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito
(Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.
A título de ilustração, consoante já comunicado a esta
Corte de Conta, foi necessário, inclusive, fazer a adequação do então Sistema CIDADES WEB, por parte do próprio TCEES, pois não estava adequado para receber as
prestações de forma desconcentrada, uma vez que a UG
consolidadora, no caso em tela, a UG-Prefeitura, não poderia ter movimentação por ser, a partir de 2015, somente UG CONSOLIDADORA.

Assim, durante todo o exercício de 2015, foi necessária
a adequação de normas de procedimentos, alteração de
ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e almoxarifado,
inclusive ﬁsicamente, de todas as UGs do Município de
Vitória.
Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias.
Porém, consoante fatos narrados pela SEMFA/SUBCONT
(doc. anexo), mesmo após as inúmeras alterações normativas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo em 2015, levando o Município de Vitória a realizar grande esforço para se adaptar às novas regras, a Corte de Contas promoveu diversas outras alterações em 2016.
Em razão dessas novas alterações, mais uma vez houve
a necessidade de modiﬁcação e preparo do Sistema de
Contabilidade Pública em curto espaço de tempo, fato já
pontuado em reuniões no TCEES, inclusive pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC-ES, sugerindo que as
alterações através de Instruções Normativas e Portarias
sejam efetuadas até o mês de julho de cada exercício para vigorar no exercício seguinte.
À guisa de exemplo, a SEMFA/SUBCONT cita como a
mais importante das mudanças o acréscimo de arquivos
não estruturados, que até a Instrução Normativa TCEES
34/2015 eram 09 (nove), e a partir de 2016 passaram
para 14 (quatorze), conforme Instrução Normativa TCEES 40, de 08 de novembro de 2016, que entrou em vigor
ainda no Balanço de 2016.
Ressalta, também, que a Prefeitura Municipal de Vitória contava com 35 (trinta e cinco) Unidades Gestoras
www.tce.es.gov.br

com a necessidade de adaptação do sistema aos novos
layouts publicados pelo TCEES através de suas Portarias,
a exemplo da Portaria 30/2017, em especial do arquivo
EXTBAN.XML (extratos bancários), uma vez que o Município de Vitória possuía naquele exercício 3.116 (três mil,
cento e dezesseis) contas bancárias para alteração de todos os cadastros.
Tal alteração pelo TCEES foi publicada em 22/02/2017,
alterando os Anexos I e 11 da IN 34/2015, também para a prestação de contas de 2016, impactando automaticamente no tempo de preparo do sistema e dos proﬁssionais para geração e conferência das peças contábeis
e todo o grande volume de relatórios de cada Unidade
Gestora.
Como consequência, conforme manifestação da própria
Controladoria Geral do Município (doc. anexo), houve
atraso no envio dos documentos contábeis para a CGM,
razão pela qual o órgão absteve-se na análise de opinião
sobre as demonstrações, já que não havia tempo hábil
para tal procedimento, mas executou adequadamente
os trabalhos que englobam as auditorias e achados do
controle.
Conclui-se, portanto, que os trabalhos da Controladoria
Geral foram afetados pelas diversas alterações normativas realizadas pelo TCEES e pelo atraso no envio dos documentos contábeis pelo setor responsável, o que 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 meSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ras 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 susomencionado dispositivo consagra a máxima “pas
de nullité sans grief’, a qual, com escopo de rejeitar o excesso de formalismo, exige a constatação de efetivo prejuízo para que o ato seja declarado 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.
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.
Da análise das justiﬁcativas apresentadas, opinou a área
técnica pela manutenção desta irregularidade:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TC n.
34/2015 e alterações, as contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais compreendem
o rol de documentos integrantes do seu ANEXO I, quadro B, dentre eles o relatório e parecer conclusivo emitido pelo controle interno (arquivo RELUCI) contendo
os elementos indicados no ANEXO II, Tabela 7, da IN TC
34/2015, bem como pronunciamento expresso do chefe
do órgão atestando ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas (arquivo PROEXE).
Somando-se a isso, conforme art. 5º da Resolução TC n.
227/2011 e alterações, as PCA’s destituídas dos arquivos
RELUCI e PROEXE serão consideradas incompletas, o que
poderá ensejar sua rejeição.
Dito isso, ﬁca evidente que sendo atribuição da Controladoria Geral a elaboração do Parecer Conclusivo, compete aos ordenadores de despesas o seu envio junto às
respectivas Prestações de Contas Anuais.
www.tce.es.gov.br

Superada essa questão, conforme arquivo RELUCI, o
Controle Interno não manifestou opinião conclusiva sobre as contas da unidade gestora:
A Controladoria Geral do Município de Vitória apresenta este Relatório e Parecer Conclusivo limitando-se a demonstrar os resultados dos balanços gerais, visto que
não foram aplicados procedimentos de controle nos documentos recebidos para análise.
Quanto aos trabalhos que englobam as auditorias e serviços de controle, concluímos que foram executados
adequadamente.
Esta Controladoria coloca a disposição do Tribunal de
Contas do Espírito Santo os trabalhos realizados para
emissão do presente Relatório e Parecer. (g.n.)
Destaque-se o tom contraditório dessa manifestação
quando, ao mesmo tempo em que o Controle Interno
aﬁrma ter examinado a presente PCA e executado adequadamente os trabalhos de auditoria e serviços de controle, declara não ter aplicado os procedimentos de controle nos documentos recebidos.
Ademais, o justiﬁcante se queixa quanto a alterações na
IN 34/2015, quanto ao formato das Prestações de Contas, em especial ao arquivo EXTBAN.XML, que por demandarem adaptações de sistema, teriam impactado diretamente no prazo em que os documentos forma disponibilizados à Unidade Executora do Controle Interno.
Em que pese o Controle Interno ter sua atuação limitada
pela ausência de tempo hábil, esse foi um fator preponderante à época do envio da PCA.
Contudo, mesmo decorridos 12 (doze) meses desde sua
homologação em 31/03/2017, não foi apresentado novo arquivo RELUCI com manifestação objetiva do ControSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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le Interno.
Ressalte-se aqui a importância do controle interno ao
dispor à administração pública instrumentos destinados
a assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos. O controle interno, mediante as ações de vigilância
e orientação das atividades dos administradores, visa assegurar a eﬁciente arrecadação das receitas e a adequada execução dos recursos públicos.
Portanto, ainda que não seja possível aﬁrmar que tenha
trazido prejuízo à análise da presente prestação de contas (2016), uma vez que o controle interno não se posicionou objetivamente quando à adequação dos demonstrativos contábeis, conforme determina a legislação pertinente, sugere-se que seja mantido o indício de
irregularidade.

tação de contas, com base na legislação vigente desta
Corte de Contas, afasto a irregularidade
Assim, recomenda-se ao atual gestor da unidade gestora para que adote as medidas administrativas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com
os elementos previstos no Anexo II, Tabela 7, da IN
34/2015, visando a elaboração e encaminhamento, nas
futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012
CONCLUSÃO
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o
Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.2.1. 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.
3. Data da Sessão: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, 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.

RODRIGO COELHO DO CARMO

4. Especiﬁcação do quórum:

Conselheiro Relator

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

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.

1.1. Julgar REGULAR a presente Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vitória,
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade de Wallace Nascimento Valente, nos termos
do art. 84, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012,
dando a devida QUITAÇÃO aos responsáveis nos termos
do art. 85 do dispositivo legal retro mencionado.

Em função das explicitações do Responsável, aliando ao
fato de ausência de prejudicialidade da análise da pres-

1.2. RECOMENDAR ao atual ordenador de despesas, ou
a quem lhe vier a substituir, para que:

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:

www.tce.es.gov.br

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1460/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05703/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMC - Secretaria Municipal de Cultura de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: LEONARDO CAETANO KROHLING, FRANCISCO AMALIO GRIJO
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 Cultura de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Leonardo Caetano Kroling e Francisco Amalio
Grijó, 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 612/2017-5 pela cita-

ção dos responsáveis, 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.
3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens móveis, arquivo terimo, apresenta informações supostamente equivocadas
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 01156/2017-6, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação
de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 01858/2017-4).
Regularmente convocados (termos de citação
2203/2017-9 e 2204/2017-3) os responsáveis exercitaram 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 02542/2018-5, opinou no sentido de que as contas
do exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Cultura
de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas com
relação aos Srs. Leonardo Caetano Kroling e Francisco
Amalio Grijo, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual ordenador de despesas da Pasta, ou a quem lhe vier substituir, que adote as
medidas administrativas para possibilitar ao controle inwww.tce.es.gov.br

terno 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.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se por
meio do Parecer 3572/2017 em consonância com a área
técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA
das presentes contas com, com emissão de determinação aos atuais gestores.
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 Cultura de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Leonardo Caetano Kroling e Francisco Amalio Grijo, preliminarmente,
indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 612/2017-5 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.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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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.
3.3.1 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 612/2017-5 referente a diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens
imóveis, ﬁcou comprovado a ocorrência de inconsistências no envio de informação quanto a situação patrimonial da UG por meio do arquivo INVALM.xml, entretanto
o Balanço Patrimonial apresentado reﬂetiu em sua totalidade a real situação patrimonial da Unidade Gestora.
Além disso, em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, constatou-se que os valores apresentados no Inventário de Bens em Almoxarifado e no Balanço Patrimonial
de 2017estão condizentes:
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
7.517,38
Bens Móveis
1.536.777,23
Bens Imóveis
5.424.594,02
Bens Intangíveis 0,00

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

7.517,38
1.536.777,23
3.200.603,73
0,00

0,00
0,00
2.223.990,29
0,00

Fonte: Processo TC 04090/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Tendo os bens patrimoniais imóveis, apresentado divergências a defesa alegou que são referentes às obras
em andamento, esses valores ainda não são passíveis
de incorporação ao patrimônio, já que faltam fases para tal registro. Traz o relatório BALVER.PFD da Unidade Gestora Secretaria Municipal de Habitação, no grupo do Ativo Imobilizado, destaque-se a conta contábil
1.2.3.2.1.06.01.000 -OBRAS EM ANDAMENTO, no valor
de R$ 2.157.342,09, ou seja, o mesmo valor da divergência apresentada no RT.
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$ 2.849,84, e
os registros contábeis apresentou saldo de R$ 2.150,12,
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 02542/2018-5 que
seja afastado este indicativo de irregularidade.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao ITEM 3.2.4, tendo sido tratado em conjunto
com o item 3.2.2 do RTC 612/2017-5, 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.
Por ﬁm, quanto ao ITEM 3.3.1, de acordo com o RTC
612/2017-5:
Não foram demonstradas pelo gestor as medidas administrativas adotadas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos no
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justiﬁcativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
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:
Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos ·que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme
descrição abaixo relacionada:
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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[...]
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.

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
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

Assim, durante todo o exercício de 2015, foi necessária
a adequação de normas de procedimentos, alteração de
ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e almoxarifado,
inclusive ﬁsicamente, de todas as UGs do Município de
Vitória.
www.tce.es.gov.br

Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias.
Porém, consoante fatos narrados pela SEMFA/SUBCONT
(doc. anexo), mesmo após as inúmeras alterações normativas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo em 2015, levando o Município de Vitória a realizar grande esforço para se adaptar às novas regras, a Corte de Contas promoveu diversas outras alterações em 2016.
Em razão dessas novas alterações, mais uma vez houve
a necessidade de modiﬁcação e preparo do Sistema de
Contabilidade Pública em curto espaço de tempo, fato já
pontuado em reuniões no TCEES, inclusive pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC-ES, sugerindo que as
alterações através de Instruções Normativas e Portarias
sejam efetuadas até o mês de julho de cada exercício para vigorar no exercício seguinte.
À guisa de exemplo, a SEMFA/SUBCONT cita como a
mais importante das mudanças o acréscimo de arquivos
não estruturados, que até a Instrução Normativa TCEES
34/2015 eram 09 (nove), e a partir de 2016 passaram
para 14 (quatorze), conforme Instrução Normativa TCEES 40, de 08 de novembro de 2016, que entrou em vigor
ainda no Balanço de 2016.
Ressalta, também, que a Prefeitura Municipal de Vitória contava com 35 (trinta e cinco) Unidades Gestoras
com a necessidade de adaptação do sistema aos novos
layouts publicados pelo TCEES através de suas Portarias,
a exemplo da Portaria 30/2017, em especial do arquivo
EXTBAN.XML (extratos bancários), uma vez que o Município de Vitória possuía naquele exercício 3.116 (três mil,
cento e dezesseis) contas bancárias para alteração de toSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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dos 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 susomencionado dispositivo consagra a máxima “pas
de nullité sans grief’, a qual, com escopo de rejeitar o excesso de formalismo, exige a constatação de efetivo prejuízo para que o ato seja declarado 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.
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 MÁwww.tce.es.gov.br

-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.
Da análise das justiﬁcativas apresentadas, opinou a área
técnica pela manutenção desta irregularidade:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TC n.
34/2015 e alterações, as contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais compreendem
o rol de documentos integrantes do seu ANEXO I, quadro B, dentre eles o relatório e parecer conclusivo emitido pelo controle interno (arquivo RELUCI) contendo
os elementos indicados no ANEXO II, Tabela 7, da IN TC
34/2015, bem como pronunciamento expresso do chefe
do órgão atestando ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas (arquivo PROEXE).
Somando-se a isso, conforme art. 5º da Resolução TC n.
227/2011 e alterações, as PCA’s destituídas dos arquivos
RELUCI e PROEXE serão consideradas incompletas, o que
poderá ensejar sua rejeição.
Dito isso, ﬁca evidente que sendo atribuição da Controladoria Geral a elaboração do Parecer Conclusivo, compete aos ordenadores de despesas o seu envio junto às
respectivas Prestações de Contas Anuais.
Superada essa questão, conforme arquivo RELUCI, o
Controle Interno não manifestou opinião conclusiva sobre as contas da unidade gestora:
A Controladoria Geral do Município de Vitória apresenta este Relatório e Parecer Conclusivo limitando-se a deSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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monstrar os resultados dos balanços gerais, visto que
não foram aplicados procedimentos de controle nos documentos recebidos para análise.

e orientação das atividades dos administradores, visa assegurar a eﬁciente arrecadação das receitas e a adequada execução dos recursos públicos.

Quanto aos trabalhos que englobam as auditorias e serviços de controle, concluímos que foram executados
adequadamente.

Portanto, ainda que não seja possível aﬁrmar que tenha
trazido prejuízo à análise da presente prestação de contas (2016), uma vez que o controle interno não se posicionou objetivamente quando à adequação dos demonstrativos contábeis, conforme determina a legislação pertinente, sugere-se que seja mantido o indício de
irregularidade.

Esta Controladoria coloca a disposição do Tribunal de
Contas do Espírito Santo os trabalhos realizados para
emissão do presente Relatório e Parecer. (g.n.)
Destaque-se o tom contraditório dessa manifestação
quando, ao mesmo tempo em que o Controle Interno
aﬁrma ter examinado a presente PCA e executado adequadamente os trabalhos de auditoria e serviços de controle, declara não ter aplicado os procedimentos de controle nos documentos recebidos.
Ademais, o justiﬁcante se queixa quanto a alterações na
IN 34/2015, quanto ao formato das Prestações de Contas, em especial ao arquivo EXTBAN.XML, que por demandarem adaptações de sistema, teriam impactado diretamente no prazo em que os documentos forma disponibilizados à Unidade Executora do Controle Interno.
Em que pese o Controle Interno ter sua atuação limitada
pela ausência de tempo hábil, esse foi um fator preponderante à época do envio da PCA.
Contudo, mesmo decorridos 12 (doze) meses desde sua
homologação em 31/03/2017, não foi apresentado novo arquivo RELUCI com manifestação objetiva do Controle Interno.
Ressalte-se aqui a importância do controle interno ao
dispor à administração pública instrumentos destinados
a assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos. O controle interno, mediante as ações de vigilância

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, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o
Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, 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.

RODRIGO COELHO DO CARMO

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.

1.1 Julgar REGULAR a presente Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Leonardo Caetano Kroling e Francisco Amalio
Grijó, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO aos responsáveis nos termos do art. 85 do dispositivo legal retro
mencionado.

Em função das explicitações do Responsável, aliando ao
fato de ausência de prejudicialidade da análise da prestação de contas, com base na legislação vigente desta
Corte de Contas, afasto a irregularidade
Assim, recomenda-se ao atual gestor da unidade gestora para que adote as medidas administrativas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com
www.tce.es.gov.br

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

1.2 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
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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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.
3. Data da Sessão: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-1461/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05738/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: FRONZIO CALHEIRA MOTA
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 Segurança Urbana de Vitória,
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Fronzio Calheira Mota, 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 00728/2017-9 pela citação dos responsáveis, para apresentação de justiﬁcativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
www.tce.es.gov.br

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.
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.
3.3.1 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 01273/2017-2, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação
de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 01866/2017-9).
Regularmente convocado (termos de citação
02170/2017-8) 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
02539/2018-3 opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Segurança
Urbana de Vitória, sejam julgadas Regulares com relação
ao Sr. Fronzio Calheira Mota, 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
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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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.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Viera, manifestou-se por meio do Parecer
3403/2018-4 em consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE das presentes contas com,
com emissão de recomendação aos atuais gestores.
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 Segurança Urbana de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Fronzio Calheira Mota, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
00728/2017-9 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

Complementar 4542/2018-9).

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

Por sim, 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:

3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis,
arquivo terimo, apresenta informações supostamente
equivocadas.
Base Legal:CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
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 00728/2017-9 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,
1.1.5.6.1.03.00.000,
1.1.5.6.1.07.00.001
e
1.1.5.6.1.08.00.000 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.
Além disso, valor de R$ 56.784,78 -conta “Outros Estoques” (cujo bem já havia sido incorporado), não foi demonstrado na Tabela 14 da IN43 e no arquivo INVALM.
XML, mas, o equívoco foi devidamente corrigido na prestação de contas anual do exercício de 2017, conforme
Razão Analítico encaminhado em anexo (ﬂ. 82 -Peça
www.tce.es.gov.br

Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
182.569,59
Bens Móveis 6.563.375,29
Bens Imóveis 7.196.244,87
Bens Intangí- 2.633.200,00
veis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

182.569,59
6.563.375,29
7.159.738,52
2.633.200,00

0,00
0,00
36.506,35
0,00

Fonte: Processo TC 04095/2018-2 - 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$ 188.500,58, 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, apresentado divergências a defesa alegou que são referentes às obras em
andamento, esses valores ainda não são passíveis de incorporação ao patrimônio, já que faltam fases para tal
registro. Traz o RT a diferença levantada de R$ 36.506,35,
no grupo do Ativo Imobilizado, destaque-se a conta contábil 1.2.3.2.1.06.01.000 -OBRAS EM ANDAMENTO, no
valor de R$ 2.157.342,09, ou seja, o mesmo valor da diSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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vergência apresentada.
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$
424.204,90, e os registros contábeis apresentou saldo de
R$ 127.009,95, 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 02539/2018-3 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 728/2017-9, 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 728/2017-9, o termo circunstanciado, arquivo terimo, declarou que os saldos apurados no inventário con-

feriam com aqueles informados pelo setor de contabilidade, por ocasião do encerramento do exercício, porém,
o inventário de bens imóveis apresentou saldo ﬁnanceiro igual a R$ 7.159.738,52, e os registros contábeis apresentou saldo de R$ 7.196.244,87 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 à divergência levantada no valor de R$
36.506,35, 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 02539/2018-3 que seja afastado o
indicativo de irregularidade.
Por ﬁm, quanto ao ITEM 3.3.1, de acordo com o RTC
728/2017-9:
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, obserwww.tce.es.gov.br

vando-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:
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:
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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- 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.
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 Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de Contas dos Gestores, com desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do Art. 1°, c/c o § 4° do art. 3°, incumbindo ao
Município de Vitória a realização da efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu efetivamente a implantação da
desconcentração administrativa do Município de Vitória,
totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras. Com
isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades Ges-

toras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45 documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito
(Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.
A título de ilustração, consoante já comunicado a esta
Corte de Conta, foi necessário, inclusive, fazer a adequação do então Sistema CIDADES WEB, por parte do próprio TCEES, pois não estava adequado para receber as
prestações de forma desconcentrada, uma vez que a UG
consolidadora, no caso em tela, a UG-Prefeitura, não poderia ter movimentação por ser, a partir de 2015, somente UG CONSOLIDADORA.
Assim, durante todo o exercício de 2015, foi necessária
a adequação de normas de procedimentos, alteração de
ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e almoxarifado,
inclusive ﬁsicamente, de todas as UGs do Município de
Vitória.
Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias.
Porém, consoante fatos narrados pela SEMFA/SUBCONT
(doc. anexo), mesmo após as inúmeras alterações normativas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo em 2015, levando o Município de Vitória a realizar grande esforço para se adaptar às novas regras, a Corte de Contas promoveu diversas outras alterações em 2016.
www.tce.es.gov.br

Em razão dessas novas alterações, mais uma vez houve
a necessidade de modiﬁcação e preparo do Sistema de
Contabilidade Pública em curto espaço de tempo, fato já
pontuado em reuniões no TCEES, inclusive pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC-ES, sugerindo que as
alterações através de Instruções Normativas e Portarias
sejam efetuadas até o mês de julho de cada exercício para vigorar no exercício seguinte.
À guisa de exemplo, a SEMFA/SUBCONT cita como a
mais importante das mudanças o acréscimo de arquivos
não estruturados, que até a Instrução Normativa TCEES
34/2015 eram 09 (nove), e a partir de 2016 passaram
para 14 (quatorze), conforme Instrução Normativa TCEES 40, de 08 de novembro de 2016, que entrou em vigor
ainda no Balanço de 2016.
Ressalta, também, que a Prefeitura Municipal de Vitória contava com 35 (trinta e cinco) Unidades Gestoras
com a necessidade de adaptação do sistema aos novos
layouts publicados pelo TCEES através de suas Portarias,
a exemplo da Portaria 30/2017, em especial do arquivo
EXTBAN.XML (extratos bancários), uma vez que o Município de Vitória possuía naquele exercício 3.116 (três mil,
cento e dezesseis) contas bancárias para alteração de todos os cadastros.
Tal alteração pelo TCEES foi publicada em 22/02/2017,
alterando os Anexos I e 11 da IN 34/2015, também para a prestação de contas de 2016, impactando automaticamente no tempo de preparo do sistema e dos proﬁssionais para geração e conferência das peças contábeis
e todo o grande volume de relatórios de cada Unidade
Gestora.
Como consequência, conforme manifestação da própria
Controladoria Geral do Município (doc. anexo), houve
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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 susomencionado dispositivo consagra a máxima “pas
de nullité sans grief’, a qual, com escopo de rejeitar o excesso de formalismo, exige a constatação de efetivo pre-

juízo 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.
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.
Da análise das justiﬁcativas apresentadas, opinou a área
técnica pelo afastamento desta irregularidade baseado
nos artigos 45 e 82, §2º, da LC 621/2012, tendo concluído que:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
www.tce.es.gov.br

O ato de encaminhar o parecer não pressupõe responsabilidade sobre seu conteúdo, assim sugere-se o afastamento da irregularidade. Entretanto, ressaltando-se
aqui a importância do controle interno ao dispor à administração pública instrumentos destinados a assegurar o
bom gerenciamento dos negócios públicos, mediante as
ações de vigilância e orientação das atividades dos administradores, visando assegurar a eﬁciente execução dos
recursos públicos, sugere-se recomendarao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, 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
aelaboração e encaminhamento, nas futuras prestação
de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no
artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
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
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012
CONCLUSÃO

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;

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 02267/2018-7,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.

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.

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

2. Unânime.

RODRIGO COELHO DO CARMO

4. Especiﬁcação do quórum:

Conselheiro Relator

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

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 presente Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Fronzio Calheira Mota, 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:
1.2.1. Adote medidas administrativas para possibilitar ao
controle interno a emissão do parecer com os elementos

1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se
3. Data da Sessão: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
www.tce.es.gov.br

Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1462/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05739/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMTTRE - Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e Geração de Renda de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: LEONARDO CAETANO KROHLING
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 Turismo, Trabalho e Geração
de Renda de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de
2016, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo Caetano
Krohling, 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 00738/2017-2 pela citação dos responsáveis, para apresentação de justiﬁcativas quanto aos seguintes achados:
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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.
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.

Ainda, sugere determinar 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 contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo
82, §2º da Lei Complementar 621/2012.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 01272/2017-8, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação
de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 01867/2017-3).

Após, vieram-me os autos para análise.

Regularmente convocado (termos de citação
02169/2017-5) 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
02988/2018-8-3 opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Turismo,
Trabalho e Geração de Renda de Vitória, sejam julgadas
Regulares com Ressalva com relação ao Sr. Leonardo Caetano Krohling, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se por
meio do Parecer 03785/2018-1 em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA das presentes contas com, com emissão de recomendação aos atuais gestores.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e Geração de Renda de Vitória,
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo Caetano Krohling, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no
Relatório Técnico 00738/2017-2 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
www.tce.es.gov.br

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.
3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis,
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 00738/2017-2 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 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.
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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 Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
0,00
Bens Móveis 1.527.624,97
Bens Imóveis 16.023.251,18
Bens Intangí- 0,00
veis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

0,00
1.527.624,97
9.540.916,62
0,00

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

Fonte: 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, se deu
pela não consideração do registro de transferências de
determinados bens para a Secretaria de Administração,
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, apresentado divergências a defesa alegou que são referentes às obras
em andamento, esses valores ainda não são passíveis
de incorporação ao patrimônio, já que faltam fases para tal registro. Traz o RT a diferença levantada de R$
3.809.640,63, no grupo do Ativo Imobilizado, destaque-se a conta contábil 1.2.3.2.1.06.01.000 -OBRAS EM ANDAMENTO, ou seja, o mesmo valor da divergência apresentada.
Portanto, tendo sido apontada a origem das inconsistên-

cias 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$
29.491,00, e os registros contábeis apresentou saldo de
R$ 104.640,00, 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 738/2017-2, 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 738/2017-2, o termo circunstanciado, arquivo terimo, declarou que os saldos apurados no inventário conferiam com aqueles informados pelo setor de contabilidade, por ocasião do encerramento do exercício, porém,
www.tce.es.gov.br

o inventário de bens imóveis apresentou saldo ﬁnanceiro igual a R$ 9.540.916,62, e os registros contábeis apresentou saldo de R$ 13.350.557,25 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 à divergência levantada no valor de R$
3.809.640,63, 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 2988/2018-8 que seja afastado o
indicativo de irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.2.6 do RT 728/2017-9 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 divergências entre os registros físicos e analíticos, afasto assim o
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indicativo de irregularidade.

descrição abaixo relacionada:

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:
Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos ·que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme

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.

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
Contas alterou a forma de Prestação de Contas dos Gestores, com desconcentração administrativa, conforme

Assim, durante todo o exercício de 2015, foi necessária
a adequação de normas de procedimentos, alteração de
ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e almoxarifado,
inclusive ﬁsicamente, de todas as UGs do Município de

www.tce.es.gov.br
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Vitória.
Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias.
Porém, consoante fatos narrados pela SEMFA/SUBCONT
(doc. anexo), mesmo após as inúmeras alterações normativas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo em 2015, levando o Município de Vitória a realizar grande esforço para se adaptar às novas regras, a Corte de Contas promoveu diversas outras alterações em 2016.
Em razão dessas novas alterações, mais uma vez houve
a necessidade de modiﬁcação e preparo do Sistema de
Contabilidade Pública em curto espaço de tempo, fato já
pontuado em reuniões no TCEES, inclusive pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC-ES, sugerindo que as
alterações através de Instruções Normativas e Portarias
sejam efetuadas até o mês de julho de cada exercício para vigorar no exercício seguinte.
À guisa de exemplo, a SEMFA/SUBCONT cita como a
mais importante das mudanças o acréscimo de arquivos
não estruturados, que até a Instrução Normativa TCEES
34/2015 eram 09 (nove), e a partir de 2016 passaram
para 14 (quatorze), conforme Instrução Normativa TCEES 40, de 08 de novembro de 2016, que entrou em vigor
ainda no Balanço de 2016.
Ressalta, também, que a Prefeitura Municipal de Vitória contava com 35 (trinta e cinco) Unidades Gestoras
com a necessidade de adaptação do sistema aos novos
layouts publicados pelo TCEES através de suas Portarias,
a exemplo da Portaria 30/2017, em especial do arquivo
EXTBAN.XML (extratos bancários), uma vez que o Muni-

cípio 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.
www.tce.es.gov.br

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 susomencionado dispositivo consagra a máxima “pas
de nullité sans grief’, a qual, com escopo de rejeitar o excesso de formalismo, exige a constatação de efetivo prejuízo para que o ato seja declarado 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.
Diante do exposto, é possível aﬁrmar (I) que todos os faSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tos 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.

sibilitar 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

contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012;

CONCLUSÃO

Destaca-se ainda que a Secretaria Municipal de Turismo,
Trabalho e Geração de Renda de Vitória limitou-se a demonstrar os resultados dos balanços gerais aﬁrmando
não ter aplicado procedimentos de controle, entretanto
aﬁrmou ter executado os trabalhos de auditoria e serviços de controle adequadamente tendo o resultado sido
similar ao encontrado pelo TCE-ES.

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

1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se

Considerando ainda a adequação a Instrução Normativa
n° 28/2013 -TCEES que alterou a forma de Prestação de
Contas dos Gestores com desconcentração administrativa, conforme inciso VIl do Art. 1°, c/c o § 4° do art. 3°, incumbindo ao Município de Vitória a realização da efetiva
desconcentração o que ocasionou mudança na composição e a forma de envio das Prestações de Contas.
Considerando que não houve danos ao erário público
e nem foi evidenciada má fé por parte do jurisdicionado com o encaminhamento do parecer do controle interno em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da
IN 34/2015.
Em função das explicitações do Responsável, aliando ao
fato de ausência de prejudicialidade da análise da prestação de contas, com base na legislação vigente desta
Corte de Contas, afasto a irregularidade.
Assim, recomenda-se ao atual gestor da unidade gestora para que adote as medidas administrativas para pos-

RODRIGO COELHO DO CARMO

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.

e, após o trânsito em julgado, arquive-se
2. Unânime.

Conselheiro Relator

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

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), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

1.1. Julgar REGULAR a presente Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e
Geração de Renda de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo Caetano Krohling, 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:
1.2.1. 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
www.tce.es.gov.br

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

92

ATOS DO PLENÁRIO

Secretário-geral das sessões

Acórdão 01463/2018-2 – PLENÁRIO
Processo: 07343/2013-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: Adson Pinto Nogueira, Jocelem Goncalves
de Jesus, Dalva Da Matta Igreja, Terezinha Vizzoni Mezadri, Carlos Waldir Mulinari de Souza
Representante: Robson Mattos dos Santos
Procuradores: Romulo da Matta Igreja (OAB 26076-ES),
Luisa Paiva Magnago (OAB 12455-ES), Pedro Josino Cordeiro (OAB 17169-Es)
REPRESENTAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – RESOLVER INCIDENTE – NORMA INCONSTITUCIONAL – MANTER IRREGULARIDADE
– PROCEDÊNCIA – CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO – SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ
JULGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE
INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ARQUIVAR.
VOTO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pelo Sr. Robson Mattos dos Santos – Vereador do

Município de Anchieta à época, em face da Sra. Dalva da
Matta Igreja – Ordenadora de Despesa, a respeito de indícios de irregularidades na concessão de estabilidade ﬁnanceira, com a consequente incorporação de gratiﬁcação de cargo comissionado aos vencimentos de servidores públicos na Câmara Municipal de Anchieta.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da
Manifestação Técnica Preliminar – MTP 472/2013, sugeriu a realização de diligência, no sentido de carreamento aos autos de cópia integral de todos os processos que
tratam da concessão de estabilidade ﬁnanceira, instituída pela Lei nº 743/2011, especialmente em relação aos
servidores Srs. José Maurício Rovetta, Fabíola Ferreira
Simões, Margarida M. Catarinozzi Ceccon e Adson Pinto Nogueira.
Na sequência, a área técnica, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 00274/2017-5, opinou pela manutenção das irregularidades descritas no item 4.1.1, pela rejeição das razões de justiﬁcativas e pela irregularidade das contas dos responsáveis: Dalva da Matta Igreja, Terezinha Vezzone Mezadri, Waldir Mulinari de Souza,
Jocelém Gonçalves de Jesus e Adson Pinto Nogueira, determinando-se a instauração de Tomada de Contas Especial, com ciência do Representante.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 06154/2017-6, da lavra do Procurador de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
www.tce.es.gov.br

É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostos indícios de irregularidades na concessão de
estabilidade ﬁnanceira com a consequente incorporação
de gratiﬁcação de cargo comissionado por parte de servidores daquele Poder Legislativo, necessário é sua análise.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica, em análise conclusiva, opinou pela manutenção das irregularidades descritas no item 4.1.1, pela rejeição das razões
de justiﬁcativas e pela irregularidade das contas dos responsáveis: Dalva da Matta Igreja, Terezinha Vezzone Mezadri, Waldir Mulinari de Souza, Jocelém Gonçalves de
Jesus e Adson Pinto Nogueira, determinando-se, ainda,
a instauração de Tomada de Contas Especial, com a ciência do Representante.
Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00274/2017-5, verbis:
[...]
4 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam
sobre Representação em face da Câmara Municipal de
Anchieta relativa à Estabilidade Financeira, instituída
pela Lei Municipal n° 734/2011, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.1 - Incorporação de Gratiﬁcações – Estabilidade Financeira Indevida (item 3.2 desta ITC)
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Base legal: Art. 1° e 3° da Lei Municipal de Anchieta n°
743/2011 c/c 37 da Constituição Federal.
Responsáveis: Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da Câmara Municipal, Terezinha Vezzone Mezadri – Presidente da Câmara Municipal, Waldir Mulinari
de Souza – Secretário da Câmara Municipal de Anchieta, Jocelém Gonçalves de Jesus – Presidente da Câmara
Municipal em 2015 e Adson Pinto Nogueira – servidor
da Câmara Municipal de Anchieta.
Ressarcimento: 95.376,99 VRTE em solidariedade.
4.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se,
opinando por:
4.2.1 Rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas de:
4.2.1.1 Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da
Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
em razão do cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário disposta no item 4.1.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do valor equivalente a 48.971,68 VRTE ao erário municipal, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira;
4.2.1.2 Terezinha Vezzone Mezadri – Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 27.954,21 VRTE ao erário municipal;

4.2.1.3 Waldir Mulinari de Souza – Secretário da Câmara
Municipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012,
em razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao
erário municipal;
4.2.1.4 Jocelém Gonçalves de Jesus – Presidente da Câmara Municipal em 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012,
em razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao
erário municipal; e
4.2.1.5 Adson Pinto Nogueira – servidor da Câmara Municipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento, em solidariedade com os demais responsáveis, conforme itens anteriores, do valor equivalente a 95.376,99 VRTE.
4.2.2. Determinar, nos termos do art. 83, caput e parágrafo 1° da Lei Complementar n° 621/2012, à Câmara
Municipal de Anchieta que promova, no prazo assinado
por esta Corte, a instauração de Tomada de Contas Especial em relação à apuração de valores pagos indevidamente a título de Estabilidade Financeira ao servidor
Adson Pinto Nogueira, a ﬁm de que seja apurado quanto o servidor recebeu indevidamente e seja promovida a restituição ao erário, com correção monetária, por
www.tce.es.gov.br

parte do respectivo ordenador de despesa, referente
ao período posterior a outubro de 2015.
4.3. Por ﬁm, sugere-se que seja dada ciência ao Representante do teor da Decisão ﬁnal a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da
Res. TC 261/2013. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Compulsando os autos, veriﬁco que a área técnica sugeriu a instauração de incidente de inconstitucionalidade,
em face da Lei do Município de Anchieta n° 743/2011
que, embora já tenha sido revogada por intermédio da
Lei Municipal n° 823/2013, em seu entendimento trouxe benefícios ﬁnanceiros incorporados aos vencimentos de servidores da Câmara Municipal de Anchieta e
que se perpetuam até a presente data.
Entende, ainda que, embora a lei, em apreço, tenha sido revogada, a mesma continua produzindo efeitos no
mundo jurídico, razão pela qual não há óbice à análise
de sua constitucionalidade.
Desse modo, transcreve-se o teor do artigo 1º, da Lei do
Município de Anchieta n° 743/2011, litteris:
[...]
Art. 1º Ficam incorporados aos vencimentos e salários
dos servidores da Câmara Municipal do Município de
Anchieta – ES como garantia de estabilidade ﬁnanceira
a gratiﬁcação percebida a qualquer título por período
igual ou superior a 72 (setenta e dois) meses ininterruptos ou 120 (cento e vinte) meses intercalados, com lapso
temporal de até 90 (noventa) dias. – g.n.
A este respeito, veriﬁco do texto do dispositivo legal acima transcrito que o mesmo dispõe sobre a concessão de
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estabilidade ﬁnanceira em favor de servidores da Câmara Municipal de Anchieta.
Neste aspecto, denota-se que a Constituição Federal,
tratou do tema estabilidade do servidor público, nos
termos do caput, do art. 41, verbis:
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício
os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. - g.n.
Dessa forma, entendo que deve ser promovido o incidente de inconstitucionalidade da Lei do Município de
Anchieta n° 743/2011, na forma dos artigos 176 a 179,
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ocorre que, em sendo órgão fracionário, a Câmara não
tem competência para pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a teor da Súmula 347 do Excelso Pretório, em razão da cláusula de reserva de Plenário, tal qual disposto no art. 97 da Carta Magna.
Outrossim, devem, na sequência, os autos serem remetidos ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas para
decisão, na forma dos artigos 16 do Regimento Interno
– Resolução TC nº 261/2013, que assim dispõe, como
transcrito, litteris:
Art. 16. Compete às Câmaras:
[...]
§ 3º Os assuntos de competência das Câmaras poderão
ser submetidos ao Plenário por deliberação da Câmara
em acolhimento a proposta de Conselheiro ou de membro do Ministério Público junto ao Tribunal, sempre que
a relevância da matéria assim o recomendar. – g.n.
Em razão disso, entendo que os presentes autos devem

ser remetidos ao Plenário para processamento do incidente de inconstitucionalidade suscitado, bem como
em decorrência da relevância da matéria dele constante, que envolve, inclusive, matéria relativa a estabilidade ﬁnanceira em favor de servidores da Câmara Municipal de Anchieta, a ﬁm de que seja julgada a questão meritória, após processamento do incidente de inconstitucionalidade ora suscitado.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. CONHECER da presente representação, na forma do
art. 94, incisos II e III, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012;
2. RESOLVER o incidente de inconstitucionalidade, suscitado pela área técnica, indicada no item 2.1 da ITC nº
00274/2017-5, no sentido de que seja dada eﬁcácia aos
termos da Lei Municipal de Anchieta nº 743/2011, em
razão de inexistir afronta a Constituição Federal, visto
que não há vício de iniciativa da Câmara Municipal de
Anchieta para criação de lei que vise regulamentar a remuneração de seus servidores;
3. AFASTAR o indicativo de irregularidade correspondente ao item 3.2 da ITC nº 00274/2017 (incorporação de
gratiﬁcações – estabilidade ﬁnanceira indevida), bem como o ressarcimento dela decorrente, pelas razões expedidas no item 3.1 desta decisão;
www.tce.es.gov.br

4. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente representação, com fundamento legal no artigo 95, inciso I
c/c o artigo 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, considerando-se regulares os atos praticados
pelos respectivos gestores;
5. ARQUIVAR os presentes autos após ciência dos interessados e do respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação, apresentada pelo Vereador Robson Mattos dos Santos, em face da Câmara
Municipal de Anchieta, informando sobre eventual violação ao princípio da isonomia através da aplicação da Lei
Municipal n° 743/2011, que concede estabilidade ﬁnanceira à servidores, e que, no entanto, demais servidores
não foram contemplados com tal gratiﬁcação.
Em razão do apresentado pelo Vereador, a 5ª Secretaria de Controle Interno elaborou a Manifestação Técnica
Preliminar – MTP 472/2013 (ﬂs. 44/46), e posteriormente, conforme o proposto pela área técnica, o Conselheiro
Relator determinou a notiﬁcação da Sra. Dalva da Matta
Igreja, mediante Decisão Monocrática Preliminar – DECM 932/2013 (ﬂ. 47).
Embora a responsável tenha apresentado os documentos determinados, houve ausência de certos elementos
necessários, motivo pelo qual foi determinada a notiﬁcação da Sra. Terezinha Vizzoni Mezadri, mediante DECM
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44/2014 (ﬂ.170), para envio dos mesmos.
Devidamente notiﬁcada e analisada a resposta apresentada pela mesma, (ﬂs. 174/259 foi elaborada MTP
213/2014, ﬂs. 177/194, opinando pela expedição de
novas determinações à responsável Terezinha Vizzoni Mezadri, o que foi acolhido pelo voto do Relator (ﬂs.
198/203).
Após, foi elaborada nova MTP n° 255/2015, (ﬂs.
235/241), opinando pela expedição de determinações
ao Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, após novamente não
terem sido apresentados por sua antecessora, os documentos requeridos, novamente acompanhada pelo relator mediante DECM 1247/2015.
Ato contínuo, em face das irregularidades apontadas na
MTP 841/2015 elaborada (ﬂs. 477/492), foi elaborada
Instrução Técnica Inicial – ITI 2292/2015, às ﬂs. 493/516,
propondo:
1) A conversão do processo em Tomada de Contas Especial;
2) A citação dos responsáveis a seguir em razão das irregularidades constantes nos itens:
II – Inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 743/2011
por vício de iniciativa. Responsáveis: Dalva da Matta Igreja; Terezinha Vizzoni Mezadri; Jocelém Gonçalves de Jesus;
III. 1 – Pagamento e recebimento de gratiﬁcação incorporada com base em lei inconstitucional. Responsáveis:
Dalva da Matta Igreja; Terezinha Vizzoni Mezadri; Jocelém Gonçalves de Jesus;
III. 2 – Incorporação de gratiﬁcações – Estabilidade ﬁnanceira indevida.

Responsáveis: Dalva da Matta Igreja; Terezinha Vizzoni
Mezadri; Jocelém Gonçalves de Jesus, Carlos Waldir Mulinari de Souza e Adson Pinto Nogueira;
3) Instauração do Incidente de Inconstitucionalidade da
Lei Municipal n° 743/2011, determinando a oitiva dos
servidores José Mauricio Rovetta, Fabíola Ferreira Simões, Adson Pinto Nogueira e Margarida Maria Fortunato Catarinozi.
Em seguida, o Sr. Adson Pinto Nogueira, peticionou aos
autos pugnando pela intervenção de terceiro interessado, o que foi rejeitado pela MTP 377/2016, ﬂs. 536-544,
a ﬁm de manter incólumes as sugestões feitas na MTP
841/2015.
O relator proferiu DECM 919/2016 (ﬂs. 546/551),
anuindo com o posicionamento da área técnica na ITI
2292/2015.
Após devidamente citados e notiﬁcados os responsáveis e após análise das justiﬁcativas dos mesmos, a Secex Previdência elaborou Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 274/2017 (ﬂ. 740-762), exarando a seguinte proposta
de encaminhamento:
4.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:
4.2.1 Rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas de:
4.2.1.1 Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da
Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/20122,
em razão do cometimento de infração que causou dano
injustiﬁcado ao erário dispostanoitem4.1.1desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento
www.tce.es.gov.br

do valor equivalente a 48.971,68 VRTE ao erário municipal, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira;
4.2.1.2 Terezinha Vezzone Mezadri – Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/20123, em
razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 27.954,21 VRTE ao
erário municipal;
4.2.1.3 Waldir Mulinari de Souza – Secretário da Câmara Municipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/20124,
em razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao
erário municipal;
4.2.1.4 Jocelém Gonçalves de Jesus – Presidente da Câmara Municipal em 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/20125,
em razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao
erário municipal; e
4.2.1.5 Adson Pinto Nogueira – servidor da Câmara Municipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “d”da Lei Complementar 621/20126, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento, em solidariedade com os demais responsáveis, conforme itens anteriores, do valor equivaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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lente a 95.376,99 VRTE.

inteirar do assunto.

4.2.2. Determinar, nos termos do art. 83, caput e parágrafo 1° da Lei Complementar n° 621/20127, à Câmara
Municipal de Anchieta que promova, no prazo assinado
por esta Corte, a instauração de Tomada de Contas Especial em relação à apuração de valores pagos indevidamente a título de Estabilidade Financeira ao servidor
Adson Pinto Nogueira, a ﬁm de que seja apurado quanto o servidor recebeu indevidamente e seja promovida a restituição ao erário, com correção monetária, por
parte do respectivo ordenador de despesa, referente ao
período posterior a outubro de 2015.

É o relatório.

Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas,
manifestou-se o Parquet mediante Parecer de lavra do
Exmo. Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
anuindo ao posicionamento da área técnica.

O processo veio em pauta para julgamento e o Relator
proferiu VOTO divergindo parcialmente da área técnica
no sentido de reconhecer a constitucionalidade da Lei
743/2011, e no mérito, afastar as irregularidades item
3.1 (Pagamento e Recebimento de Gratiﬁcação Incorporada com Base em Lei Inconstitucional, referente ao
item III.1 da ITI 2292/2015) e item 3.2 (Incorporação de
Gratiﬁcações – Estabilidade Financeira Indevida, conforme ITC 274/2017).

Ato contínuo, nos termos do voto do Relator, a Primeira Câmara deste Tribunal em sua 11ª Sessão Ordinária,
decidiu remeter os presentes autos ao Plenário para instauração do Incidente de Inconstitucionalidade suscitado anteriormente, e em razão da relevância da matéria
enfrentada.
Dessa forma, o Conselheiro Relator Marco Antonio da
Silva, em seu voto na 15ª Sessão Ordinária realizada no
dia 22/05/2018, votou no sentido que seja dada eﬁcácia
aos termos da Lei Municipal n° 743/2011, em razão da
inexistência de afronta à Constituição Federal, bem como por afastar a irregularidade correspondente ao item
3.2 da ITC 274/2017 e o ressarcimento dela recorrente, e
por ﬁm, considerar improcedente a presente Representação.
Diante do exposto, pedi vista dos autos para melhor me

FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de processo de Representação formulado por
vereador do Município de Anchieta questionando a aplicabilidade da Lei 743/2011, que concede incorporação
de gratiﬁcação, denominada estabilidade ﬁnanceira, em
violação ao princípio da isonomia, considerando que
apenas 04 (quatro) servidores foram contemplados em
detrimento dos demais servidores da Câmara, postulando no sentido de que havendo ilegalidade na concessão
dos benefícios, esta Corte tome as providências cabíveis.

Para conhecer melhor a matéria discutida nos autos, solicitei VISTA.

I - Propor ao Plenário projetos de resolução que visem a
organizar, criar, transformar ou extinguir cargos dos serviços da Câmara e ﬁxar os respectivos vencimentos, observando o ordenamento constitucional; (Redação dada
pela Emenda à Lei Orgânica nº 5/2015)
Veriﬁca-se do aludido dispositivo que compete a Mesa propor projeto de resolução que vise organizar, criar,
transformar ou extinguir cargos dos serviços da Câmara
e ﬁxar os vencimentos. Contudo, a criação de vantagem
pecuniária, vigente por força da Lei 743/2011, que assegurou a incorporação de estabilidade ﬁnanceira, é matéria atinente ao regime jurídico dos servidores públicos, cuja iniciativa de Lei é privativa do Chefe do Executivo, como bem asseverado por nosso corpo técnico na
MTP 841/2015.
Outro ponto, que merece destaque, é que embora o art.
37, I da CF, com redação dada pela EC 19/98, condicione a criação de cargo público mediante lei, o art. 24 acima transcrito, confere competência a Mesa Diretora para propor ao Plenário criação de cargo por resolução,
conforme redação dada por recente Emenda realizada
na LOM no ano de 2015.

Segundo o disposto no art. 24, I da Lei Orgânica Municipal – LOM, compete a Mesa Diretora:

No tocante a competência legislativa conferida pela Lei
Orgânica, temos, ainda, que compete privativamente à
Câmara Municipal criar e extinguir cargos, ﬁxar vencimentos aos seus servidores e aos subsídios do Prefeito,
Vice, Secretários Municipais e Vereadores, não havendo
competência outorgada ao Poder Legislativo para dispor
acerca de criação de vantagens pessoais. Vejamos o que
dispõe a LOM:

Art. 24 - A Mesa, dentre outras atribuições, compete: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 5/2015)

Art. 27 Compete, privativamente, á Câmara Municipal
exercer as seguintes atribuições, dentre outras

Pois bem. No tocante ao exame de constitucionalidade,
que inicialmente analiso sob o aspecto formal, veriﬁco
que a norma, cuja inconstitucionalidade fora ventilada,
emana de projeto de lei de iniciativa da Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Anchieta.
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V - criar e extinguir cargos e funções de seus serviços,
bem como ﬁxar seus vencimentos;
XIV - ﬁxar através de lei, em cada legislatura para vigorar na subsequente, até as eleições municipais, o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e
o subsídio dos Vereadores, bem como seu décimo terceiro, que ﬁcará sujeito aos impostos gerais, especialmente o de renda e extraordinário, tendo em vista a Legislação Federal e os recursos ﬁnanceiros do Município, não
podendo em hipótese alguma exceder ao subsidio mensal em espécie, do Prefeito Municipal, sendo o dos Vereadores no limite de 30% (trinta por cento) do subsidio
do Deputado Estadual. (Redação dada pela Emenda à Lei
Orgânica nº 3/2014)
É sabido que a criação ou ampliação de direito assegurados aos funcionários públicos, expressamente impõe
modiﬁcação ao regime jurídico dos servidores municipais, haja vista, que os servidores públicos estão atrelados a um regime jurídico único, jungidos por normas previstas no Estatuto desses servidores, que disciplina os direitos e deveres decorrentes da relação mantida pelo Ente com os seus agentes.
A Lei 743/2011, de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara, assegurou:
Art. 1º Ficam incorporados aos vencimentos e salários
dos servidores da Câmara Municipal do Município de
Anchieta – ES como garantia de estabilidade ﬁnanceira a gratiﬁcação percebida a qualquer título por período
igual ou superior a 72 (setenta e dois) meses ininterruptos ou 120 (cento e vinte) meses intercalados, com lapso
temporal de até 90 (noventa) dias.
Percebam que a lei que estamos a debater, não trata sim-

plesmente de remuneração de servidor da Câmara, pois
a Lei 743/2011 visa conferir direito novo não contemplado pelo Estatuto dos Servidores – Lei Complementar
nº 27/2012, diploma normativo, em que também são regidos os servidores do Legislativo. Por conseguinte, a estabilidade ﬁnanceira assegurada pela lei provoca alteração no regime jurídico, matéria atinente à competência
privativa do Chefe do Executivo.
Nesse mesmo sentido, decidiu esta Corte de Contas,
em matéria analisada em processo de Consulta - TC
6524/2011, formulada pelo Prefeito de Vila Pavão, relatoria do Cons. Sérgio Aboudib, cujo acórdão do Parecer
Consulta TC 007/2012, teve aprovação unânime, com a
seguinte ementa:
GRATIFICAÇÃO OU RENDIMENTO SUPERIOR POR SERVIDOR DE CARGO EFETIVO QUE EXERÇA CARGO COMISSIONADO POR MAIS DE 10 ANOS - REVERSÃO A CARGO
ORIGINÁRIO - DIREITO A MANTER VALORES MAIORES
PERCEBIDOS – EXISTÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL
(ART. 37, X, DA CF) - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO (ART. 62, § 1º, II, C, DA CF, APLICADO SIMETRICAMENTE AOS DEMAIS ENTES FEDERADOS) - OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF - OBSERVÂNCIA DAVEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE NOVAS VANTAGENS SOB O MESMO FUNDAMENTO, TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O
REFERIDO INSTITUTO (ART. 37, XIV, DA CF).
A conclusão do voto proferido na aludida Consulta, estabeleceu ainda como critérios para que seja possível a incorporação de estabilidade ﬁnanceira para servidor efetivo:
1. Existência de lei em sentido formal (art. 37, X, da CF);
www.tce.es.gov.br

2. Por tratar-se de norma típica de regime jurídico de servidores públicos, que seja respeitada a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 62, § 1º, II, c, da CF,
aplicado simetricamente aos demais entes federados);
3. Observância do teto remuneratório previsto no art.
37, XI, da CF;
4. Observância da vedação de concessão de novas vantagens, sob o mesmo fundamento, tendo como base de
cálculo o referido instituto (art. 37, XIV, da CF).
Manifesto, portanto, que a matéria disciplinada na Lei
743/2011 traz em seu conteúdo norma típica de modiﬁcação de regime jurídico dos servidores públicos, consoante já apreciado por essa Corte em sede de Consulta,
cuja resposta possui caráter normativo e prejulgamento de tese.
O Supremo Tribunal Federal e o nosso Egrégio Tribunal
de Justiça, por sua vez, corroboram no mesmo sentido
à conclusão ﬁrmada no Parecer Consulta TC 007/2012,
conforme veremos adiante.
A jurisprudência da Suprema Corte é ﬁrme no sentido de
que as regras do processo legislativo no âmbito estadual
e municipal devem observar o modelo contemplado em
nossa Constituição Federal, inclusive no que se refere à
reserva de iniciativa.
Nesse contexto, “as regras do processo legislativo, em
especial as concernentes à iniciativa legislativa, por forma de simetria, são de observância obrigatória para os
Estados, Distrito Federal e Municípios”, de modo que a
“violação à reserva da iniciativa releva conduta inconstitucional que não pode ser convalidada com a sanção do
chefe do executivo se a iniciativa invadida era dele”. (DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR. Curso de Direito Constitucional.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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5ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 1035).
A Constituição Federal preceitua que a matéria atinente a regime jurídico é de iniciativa privativa do Chefe do
Executivo:
Art. 61. (...)
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I – (...)
II - disponham sobre:
(...)
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
Sendo assim, o art. 44, I da LOM do município de Anchieta ﬁxa como competência exclusiva do Prefeito a iniciativa de lei que versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos, in verbis:
Art. 44 São de iniciativa exclusiva do Prefeito, as leis que
disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções
ou empregos públicos da administração direta ou indireta ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das Secretarias
Municipais e órgãos da administração pública;
IV - matéria Orçamentária, e a que autoriza abertura de
créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções;
Parágrafo Único. Não será admitido aumento da desposa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefei-

to Municipal, nem nos de competência exclusiva da Mesa da Câmara Municipal.
Como vimos no decorrer de toda a fundamentação deste voto, o direito veiculado pela Lei 743/2011 assegura
o direito a incorporar de forma permanente gratiﬁcação transitória, devida em razão de atividade extraordinária, estranha à atribuição do cargo originariamente
provido. Sob esse prisma, o que a lei faz é conferir direito NOVO não previsto no Estatuto, ampliando vantagens,
que expressamente impõe a modiﬁcação do regime jurídico, conferindo a norma a pecha de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.
No mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº
10.640/1998 DO ESTADO DE SANTA CATARINA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE A SERVIDORES PÚBLICOS, INDEPENDENTEMENTE DA DISTÂNCIA
DO DESLOCAMENTO – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO RESERVADO, NOTADAMENTE, AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA
AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E
INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da
usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz
vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reﬂete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a inﬁrmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, institui vale-transporwww.tce.es.gov.br

te em favor de servidores públicos, independentemente
da distância do seu deslocamento: concessão de vantagem que, além de interferir no regime jurídico dos servidores públicos locais, também importa em aumento
da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ
170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de iniciar
o processo legislativo qualiﬁca-se como ato destituído
de qualquer eﬁcácia jurídica, contaminando, por efeito
de repercussão causal prospectiva, a própria validade
constitucional da norma que dele resulte. Precedentes.
Doutrina. Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe
do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei,
ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o
condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF, motivada pela superveniente
promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina.
Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional “regime jurídico dos
servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações,
estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com
os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração,
por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.
(ADI 1809, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal
Pleno, julgado em 29/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017)
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 740/2003,
do Estado do Amapá. Competência legislativa. Servidor
Público. Regime jurídico. Vencimentos. Acréscimo de
vantagem pecuniária. Adicional de Desempenho a cerSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ta classe de servidores. Inadmissibilidade. Matéria de
iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do
Poder Executivo. Usurpação caracterizada. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa ao art. 61, § 1º,
II, alínea “a”, da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada
procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei que,
de iniciativa parlamentar, conceda ou autorize conceder vantagem pecuniária a certa classe de servidores
públicos. (ADI 3176, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, DJe-150 DIVULG
04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011).
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão
Especial do TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§ 2º, 4) e
144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A disposição sobre regime jurídico dos servidores municipais é
de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo,
nos termos do art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Municípios. 3. É
inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei
de iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento. (RE 370563 AgR, Relator (a): Min.
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 31/05/2011,
DJe-121 DIVULG 24-06-2011 PUBLIC 27-06-2011).
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXE-

CUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1.
A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§
2º, 4) e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2.
A disposição sobre regime jurídico dos servidores municipais é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, a e c, da
Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Municípios. 3. É inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 370563 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-121 DIVULG 2406-2011 PUBLIC 27-06-2011 EMENT VOL-02551-01 PP00053)
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo caminhou no mesmo sentido ao analisar a constitucionalidade de lei municipal com iniciativa dada pelo legislativo quando a lei assegurou vantagem não prevista no Estatuto dos Servidores Municipais, vejamos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR DE VILA VELHA Nº 56/2017 - LEI ORGÂNICA - COMPETÊNCIA PARA INCIATIVA LEGISLATIVA - SIMETRIA - NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VÍCIO DE INICIATIVA - COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DO CHEFE DO EXECUTIVO - INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. I. Em atenção ao princípio da simetria,
as regras de ﬁxação de competência para iniciativa de
lei são regras de repetição obrigatória para Estados e
www.tce.es.gov.br

Municípios. Malgrado não exista nenhuma previsão na
Constituição Federal e na Constituição Estadual quanto às matérias de iniciativa privativa dos Chefes dos Poderes Executivos Municipais, por simetria, é possível tomar as Constituições Estadual e Federal como parâmetro de controle. II. A Constituição Federal em seu artigo
61, §1º, inciso II, letra c, bem como, a Constituição Estadual em seu artigo 63, parágrafo único, inciso IV, ﬁxam a
competência do Chefe do Executivo para a propositura
de leis que versem sobre a modiﬁcação do regime jurídico dos servidores públicos. Por simetria, a Lei Orgânica do Município de Vila Velha, estabelece que é privativa do Prefeito Municipal a inciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico de seus servidores. III. A
Lei Complementar nº 56/2017 de Vila Velha, expressamente impõe modiﬁcação ao regime jurídico dos servidores municipais, alterando direito dos funcionários
públicos, Lei esta cuja iniciativa se deu por meio de ato
de membro do Legislativo Municipal. Vício forma de
iniciativa. Violação à separação de Poderes. IV. Súmula 09, do TJES. V. Diante das consequências naturais inerentes à declaração de inconstitucionalidade, que desprovê o ato de efeitos jurídicos, ressalva-se o imperativo de que se module os efeitos temporais da presente
decisão, a ﬁm de se evitar lesão ainda maior à segurança jurídica, já que há possibilidade clara de que já tenha
sido concedida licença paternidade nos termos da Lei
aqui dita inconstitucional, servidores estes que, naturalmente não podem vir a ser prejudicados. VI. Ação que
se julga procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, julgar procedente
a ação de inconstitucionalidade, nos termos do voto do
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade,
100180003616, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS
SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data da Publicação no Diário:
07/05/2018)
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
Nº 674/2009 DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DISPENSA (FOLGA) DO TRABALHO O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO DIA DO SEU ANIVERSÁRIO. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA RESERVADA
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ADENTRA EM TEMA
QUE DIZ RESPEITO À ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
E AO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO
DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECONHECIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Lei nº 674/2009
deﬂagrada pela Câmara Municipal de Ibitirama que dispensa do trabalho o servidor público municipal no dia
do seu aniversário , adentra na esfera da organização
administrativa e do regime jurídico do servidor público municipal, de modo que, ao assim dispor, por iniciativa parlamentar, incorreu em manifesto vício de inconstitucionalidade formal orgânica (nomodinâmica),
diante da usurpação de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo. 2. Sob esse enfoque, a malversação das mencionadas normas de inciativa das leis estatuídas na Constituição Estadual (art. 63, parágrafo único,
incisos III e IV, e art. 91, incisos I e II), acarreta, obviamente, em nítida afronta ao princípio fundamental da separação e independência dos Poderes, consoante jurisprudência consolidada do STF (ADI 2434), cujo preceito, por
reprodução obrigatória, está contido no art. 17, caput ,

da Constituição do Estado do Espírito Santo ( Art. 17. São
Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário ). 3. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para
declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 674/2009 do
Município de Ibitirama, com efeito ex nunc. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráﬁcas que integram este julgado, à unanimidade de votos, julgar procedente o
pedido, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de
outubro de 2017. PRESIDENTE RELATORA.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade,
100170021701, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento:
19/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL
LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE AFETA A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS - APARENTE VÍCIO DE INICIATIVA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS - LIMINAR CONCEDIDA
- LEI SUSPENSA COM EFEITOS EX NUNC . 1. De acordo
com a Constituição Estadual (art. 61, III e 91, II), em consonância com os preceitos da Carta da República, é de
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a
iniciativa de lei que afete a organização administrativa
e o regime jurídico dos servidores públicos. 2. O princípio da simetria/paralelismo estipula que as normas referentes ao processo legislativo também devem ser obserwww.tce.es.gov.br

vadas pelos órgãos estaduais e municipais, em respeito
aos artigos 25 e 29 da Constituição Federal. 3. Uma vez
veriﬁcado em sede superﬁcial de exame do direito sustentando na exordial, o provável vício de iniciativa quanto à lei municipal nº 9.151/2017, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender a eﬁcácia da legislação, com vistas a se resguardar o patrimônio público, a independência e a harmonia dos órgãos de Poder e
a supremacia das normas constitucionais. 4. Decisão Liminar concedida para suspender a eﬁcácia de lei municipal com efeitos ex nunc.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade,
100170054660, Relator : TELEMACO ANTUNES DE
ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data
de Julgamento: 01/03/2018, Data da Publicação no Diário: 08/03/2018)
Ante o farto precedente colecionado, todos objetos de
julgamentos realizados pela Suprema Corte, pelo Tribunal de Justiça, corroborando, inclusive, a posição que
adotamos no Parecer Consulta TC 007/2012, anteriormente mencionado, não restam dúvidas que a norma
editada por iniciativa da Câmara Municipal de Anchieta deva ser declarada inconstitucional por vício formal
de iniciativa.
Destaco, ainda, que em análise ao processo legislativo de ﬂs. 275-294, cujo qual culminou na edição da Lei
743/2011, é possível aferir que além da norma não ter
sido proposta por iniciativa do Chefe do Executivo, também não teve sanção expressa e também não há registro de sanção tácita.
A lei fora promulgada pela Presidente da Câmara Municipal, mesmo agente político que levou o projeto à deliberação da casa legislativa. Causa estranheza, também,
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a inobservância do vício de iniciativa, pois na mensagem
de justiﬁcativa trazida ao projeto de lei, é apresentado
a ADI 1279-PE no intuito de defender a constitucionalidade da incorporação da estabilidade ﬁnanceira que seria objeto de deliberação, precedente este, ﬁrmado pela Suprema Corte em que se teve apontado justamente
a inconstitucionalidade da norma por vício de inciativa.
De qualquer sorte, embora se mostre irrelevante tecer
maiores considerações a respeito da pecha de inconstitucionalidade formal da norma, eis que estou a defender
seja acolhido o incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo corpo técnico em sede de Instrução Técnica
Inicial, não é demais trazer a registro que se veriﬁca na
jurisprudência a existência de precedentes no sentido de
se reconhecer também a inconstitucionalidade material
de normas que veiculem idêntico objeto ao do ato normativo ora analisado, sobretudo em afronta aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.
Importante fazer esse registro, pois ainda que não houvesse vício formal de inconstitucionalidade, não estou a
defender que o processo legislativo deva se valer de normas de conteúdo dessa espécie, mormente pela quebra
de isonomia que provocam no âmbito interno da Administração.
Sendo assim, analisarei a norma também sob o aspecto
material, visto que identiﬁco a inconstitucionalidade de
forma latente pela violação aos princípios da isonomia,
impessoalidade, razoabilidade e moralidade. Explico.
O art. 32 da Constituição Estadual estabelece que:
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, e
também aos seguintes: (...)
A impessoalidade é garantia que se impõe, tendo em vista, resguardar que o direito seja assegurado a todos da
mesma maneira, sem criar distinção que viole o direito
à igualdade, devendo a norma conferir caráter abstrato
e genérico.
Contudo, a norma em apreço assegura a incorporação
de vantagem ﬁnanceira àqueles que já perceberam gratiﬁcação pelo prazo de 72 meses ininterruptos ou 120 intercalados, o que demonstra patente violação ao princípio da moralidade e impessoalidade, na medida que a lei
já nasce destinada a favorecer certo grupo de servidores,
perdendo o caráter de generalidade e abstração que deve carrear consigo.
Pelo princípio da impessoalidade, que tem sua matriz no
princípio da isonomia, a atuação da Administração Pública deve voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, consequentemente, o favorecimento de determinados indivíduos em detrimento dos demais.
Impede o princípio da impessoalidade, portanto, que o
ato administrativo seja praticado a ﬁm de atender a interesses do agente público ou de terceiros, devendo visar, tão somente, à “vontade” da lei, comando geral e
abstrato, logo, impessoal. Dessarte, são obstados perseguições ou favorecimentos e quaisquer discriminações,
benéﬁcas ou prejudiciais, aos administrados ou mesmo
aos agentes públicos (MARCELO ALEXANDRINO, VICENTE PAULO. Direito Administrativo Descomplicado. 10ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 11)
www.tce.es.gov.br

O princípio da moralidade, por sua vez, impõe ao Administrador a observância de preceitos éticos, além dos critérios de conveniência, oportunidade e justiça. Isso porque, o princípio da moralidade trazido por meio de disposição expressa na Constituição Federal, torna jurídica
a exigência de atuação ética dos agentes da administração pública.
Nesse contexto, é importante compreender que o fato
de a Constituição haver erigido a moral administrativa
em princípio jurídico expresso afasta qualquer dúvida
que pudesse ainda subsistir acerca de sua natureza de
condição de validade da atuação estatal, e não de aspecto atinente ao mérito administrativo. Assim, um ato
contrário à moral administrativa não está sujeito a um
exame de oportunidade e conveniência, mas a uma análise de legitimidade, ou seja, um ato praticado em desacordo com a moral administrativa é nulo, e não meramente inoportuno ou inconveniente (MARCELO ALEXANDRINO, VICENTE PAULO. Direito Administrativo Descomplicado. 10ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 14).
Assim, somente quando a Administração Pública age imbuída de espírito público, tendo por escopo o interesse
público, estará observado o princípio da moralidade. No
caso em exame, o dispositivo legal em comento permite
que a Administração Pública aja sem isenção, voltada para favorecer determinado grupo de servidores em detrimento dos demais servidores e da coletividade.
Difícil imaginar uma hipótese em que a edição de uma lei
voltada a criar direito novo, cujo ato normativo assegure incorporar vantagem transitória de forma permanente, esteja em consonância aos princípios da indisponibilidade do interesse público, da impessoalidade, da moralidade, todos de observância obrigatória pelo legislador.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Nesse sentir, a doutrina administrativista, se vale do brocardo jurídico para explicitar que o interesse público é indisponível, visto que a administração não é dona da coisa pública, e sim mera gestora da coisa alheia.
Não à toa, essas legislações que trazem conteúdo que
assegurem direito como ao ora analisado, tem sido objeto de incidente de inconstitucionalidade, sendo as normas declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJ/ES, conforme se veriﬁca dos excertos abaixo:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL REVOGADA.
POSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
CONCURSADO. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA.
ESTABILIDADE FINANCEIRA. §8º DO ART. 109 DA LEI Nº
237/92 DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Em sede controle incidental é possível
análise de dispositivo revogado para apreciar os efeitos
residuais da lei no tempo. Precedentes. 2. É inconstitucional o art. 109, §8º da Lei nº 237/92 do Município de
São Mateus que incorpora ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício, a diferença dos vencimentos de
cargo em comissão ou assemelhado e do cargo efetivo, por violação aos princípios da moralidade e impessoalidade.(TJES, Classe: Arguição de Inconstitucionalidade ReeNec, 47100020156, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de
Julgamento: 24/10/2013, Data da Publicação no Diário:
19/11/2013).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI Nº
1.273/15 DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ VÍCIO MATERIAL
E VÍCIO FORMAL PROCEDENTE. 1 A legislação municipal que prevê estabilidade ﬁnanceira para os servido-

res que atuem em extensão de carga horária, prevendo
o lapso de 03 (três) anos, afronta os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, na forma do
artigo 32 da Constituição Estadual. 2 A previsão de criação de cargos técnicos na modalidade de provimento em
comissão viola o artigo 32, inciso VIII, da Carta Estadual
e a necessidade de realização de concurso público, tendo em vista não se tratar de funções de cheﬁa, direção
ou assessoramento. 3 A extensão de aplicabilidade de lei
de iniciativa do Chefe do Executivo ao Poder Legislativo
Municipal viola ﬂagrantemente os artigos 48, inciso II, e
56, incisos II, III, IV e V, da Carta Estadual. 4 Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos
28, §2º, 42, inciso III, 46 e 47 da Lei nº 1.273/15 do Município de Jaguaré. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TRIBUNAL PLENO) em, à unanimidade, julgar procedente a
ação para declarar inconstitucionais os artigos 28, §2º,
42, inciso III, 46 e 47 da Lei nº 1.273/15 do Município de
Jaguaré, nos termos do voto do Relator.
Ante todas as razões expostas, entendo que a Lei
743/2011 padece tanto de vício formal, quanto vício material de inconstitucionalidade. Logo, acolho o incidente
de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Anchieta
nº 743/2011.
Ademais, devo registrar, que, ainda que a lei fosse considerada constitucional, sua introdução no mundo jurídico, advindo com a edição de ato legislativo que assegure
incorporação de vantagem pecuniária, deve sempre vir
observada do que dispõe o art. 40 da CF, na medida, que
os impactos ﬁnanceiros decorrentes da vigência da lei,
observe os critérios que preservem o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência.
www.tce.es.gov.br

Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, entendo que ante as circunstâncias do quadro fático-jurídico é necessário que façamos a modulação dos
efeitos em analogia ao que preceitua o artigo 27 da Lei
9868/99, haja vista a necessidade em se ter afastado o
ressarcimento decorrente dos pagamentos realizados
pelo período que surtiu efeitos jurídicos emanado da Lei
743/2011, antes da análise da inconstitucionalidade aqui
realizada, em prol da manutenção dos princípios da segurança jurídica e da proteção à conﬁança.
Mesmo estando presentes e aqui bem caracterizados
os elementos que nos levam a entender, sob o ponto de
vista formal e material, que a Lei Municipal 743/2011 é
inconstitucional, há de se reconhecer que esse assunto
suscita muitas dúvidas na seara municipal, inclusive no
que toca: i) à diferença entre lei que ﬁxe vencimento e;
ii) lei que trata de regime jurídico administrativo.
A primeira, a Câmara pode ter a iniciativa no caso dos
seus servidores. Já na segunda, a iniciativa será privativa do Chefe do Executivo, nos termos do que foi exposto neste voto. É uma dúvida plausível, resultante de uma
interpretação errônea, mas possível.
Esse é um dos fatores que podem resultar na modulação de efeitos, conforme permissivo conferido pela própria Lei 9868/99 em que já nos valemos para fazer a modulação em outros processos analisados aqui nesta Corte. Aliado a isso, a boa-fé dos que receberam e a não demonstração que houve conluio entre os servidores beneﬁciados e a administração da Câmara Municipal, pode
resultar na não necessidade de restituição de valores por
parte daqueles que receberam valores pecuniários decorrentes da referida lei, mas desde que tivessem cumprido os requisitos da mesma.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Isso porque, sabemos que a lei traz consigo a presunção
de legalidade e, sendo assim, não podemos atribuir responsabilidade àqueles que agiram respaldados por ela,
salvo os casos de expressa má-fé, que não é possível aferir relativo aos pagamentos efetuados em favor dos servidores José Maurício Rovetta, Fabíola Ferreira Simões e
Margarida M. Catarinozzi Ceccon.

Não há dúvidas que a previsão disposta no artigo terceiro aventa a possibilidade de se computar o tempo de
serviço prestado a outro ente (da Administração Direta,
Indireta, Fundacional) no percentual de 60% para ﬁns de
cumprimento do tempo exigido no caput do artigo 1º
(72 meses ou 120 meses, conforme o caso) para ﬁns de
obtenção do direito à incorporação da gratiﬁcação.

ra 2013/2016 e Presidente da Câmara Municipla de Anchieta em 2015

Todavia, no caso do servidor Adson Pinto Nogueira, veriﬁca-se dos autos, que ainda que a norma fosse reconhecidamente constitucional, o servidor não cumpriu os requisitos erigidos pela lei de forma a ter assegurado o direito à incorporação da estabilidade ﬁnanceira, visto que
a lei autorizava um aproveitamento de 60% do tempo
de serviço prestado a Administração Direta, Indireta e
Fundacional do Município de Anchieta para que o servidor efetivo da Câmara pudesse comprovar o lapso temporal de 72 meses ou 120 meses, exigido no art. 1º da
Lei 743/2011, mas o servidor não atendeu aos requisitos
dispostos na Lei. Conﬁra-se:

Assim, temos que o servidor tinha ao tempo do requerimento 54 meses (44 trazidos do aproveitamento de 60%
do tempo anterior + 10 meses de cargo efetivo da Câmara) e a Lei 743/2011 exigia para ﬁns de incorporação
72 (setenta e dois) meses ininterruptos. Logo, resta demonstrado que o servidor Adson Pinto Nogueira não implementou a condição erigida pela norma, a saber o lapso temporal para que pudesse ser beneﬁciário da incorporação assegurada pela lei, à época.

“O Sr. Adson Pinto Nogueira se habilitou junto à Câmara Municipal de Anchieta para que lhe fosse incorporado
gratiﬁcação de cargo em comissão, e lhe foi concedido
tal benefício junto aquele órgão.

Art. 1º Ficam incorporados aos vencimentos e salários
dos servidores da Câmara Municipal do Município de
Anchieta – ES como garantia de estabilidade ﬁnanceira
a gratiﬁcação percebida a qualquer título por período
igual ou superior a 72 (setenta e dois) meses ininterruptos ou 120 (cento e vinte) meses intercalados, com lapso temporal de até 90 (noventa) dias.
(...)
Art. 3º Computará para os efeitos do caput do artigo 1º
desta Lei, o tempo de serviço prestado ao Município de
Anchieta – ES, em sua administração direta, indireta e
fundacional o equivalente a 60% (sessenta por cento).
(destaques nossos)

Por essa razão, acompanho o corpo técnico no sentido
de manter a irregularidade constante do item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva, consoante fundamento por
ela adotado, a qual me valho como razão de decidir:
3.2 Incorporação de Gratiﬁcações – Estabilidade Financeira Indevida (item III.2 da ITI 2292/2015)
Base Legal: Art. 1° e 3° da Lei Municipal 743/2011 c/c 37,
caput da Constituição Federal
Responsável: Sra. Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da Câmara Municipal
Sra. Terezinha Vezzone Mezadri, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara e posteriormente de Presidente
da Câmara
Sr. Waldir Mulinari de Souza – Secretário da Câmara Municipal de Anchieta (integrante da mesa diretora)
Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus – Vereador na legislatuwww.tce.es.gov.br

Sr. Adson Pinto Nogueira – servidor da Câmara Municipal de Anchieta
ITI 2292/2015
De acordo com a ITI:

No entanto, o Sr. Adson Pinto Nogueira não possuía os
pressupostos necessários que o enquadrasse para tanto.
A Lei Municipal nº 743/2011 teve por objetivo a incorporação de vantagens recebidas por servidores da câmara durante um lapso temporal mínimo de 72 meses
ininterruptos e de 120 meses se intercalados.
A mencionada lei trouxe ainda regramento que caso o
servidor tivesse vindo de outra esfera da administração
pública municipal de Anchieta, o correspondente a 60%
do tempo em que prestou serviços, evidentemente recebendo gratiﬁcação de cargo em comissão que é o objeto da incorporação deﬁnida legalmente, poderia ser
computada ao servidor.
Ocorre que o Sr. Adson Pinto Nogueira ingressou na Câmara Municipal de Anchieta em 04 de janeiro de 2011
e pleiteou sua incorporação em 31 de outubro de 2011,
ou seja, 10 meses, onde exerceu durante o mês de janeiro o cargo de Diretor Administrativo Adjunto e de
fevereiro a outubro de 2011 o cargo de controlador geral da Câmara.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Diante deste fato (somente 10 meses de serviços prestados na Câmara Municipal) buscou amparo no tempo
em que o Sr. Adson Pinto Nogueira prestou serviços ao
Município de Anchieta.
Demonstrou em certidão de tempo de serviço que
foi admitido na Prefeitura Municipal de Anchieta em
10/01/2005 tendo se desligado em 03/01/2011.
Ou seja, o período de tempo de serviço trazido pelo Sr.
Adson Pinto Nogueira da Prefeitura para a Câmara Municipal de Anchieta foi equivalente a 72 meses, o que,
se fosse o caso, deveria ser computado 60% destes, isto é, 44 meses. Adicionando os 10 meses de serviços
prestados na Câmara Municipal de Anchieta em cargo
comissionado e os 44 meses que poderia, se fosse o caso, ser adicionado para efeitos da incorporação efetuada, contar-se-ia somente 54 meses, o que está muito aquém do deﬁnido na legislação. (destaques nossos)
Assim, por esta razão já não seria possível a incorporação efetuada.
Porém, o fato é agravado ao ser comparado o intuito
da Lei 743/2011 que é de incorporar gratiﬁcações com
a questão apresentada pelo Sr. Adson Pinto Nogueira
que tentou e conseguiu incorporar gratiﬁcação a qual
em tempo algum teve direito junto a Prefeitura Municipal de Anchieta.
Esta aﬁrmativa está embasada no fato de que o Sr. Adson Pinto Nogueira não foi em tempo algum servidor
efetivo da Prefeitura, e quando muito, exerceu cargos
em comissão demissíveis ad nutum, fato que não lhe
restava qualquer opção por vencimento, muito menos
receber gratiﬁcação. (destaques nossos)
O Sr. Adson Pinto Nogueira recebeu de incorporações in-

devidas os seguintes valores:Tabelas
Exercício de 2011:
Exercício de 2012:
Exercício de 2013:
Exercício 2014:
Exercício de 2015:
A concessão do benefício de incorporação de gratiﬁcação a título de estabilidade ﬁnanceira indevidamente
concedida ao Sr. Adson Pinto Nogueira foi determinada
pelos Srs. Dalva da Matta Igreja, Terezinha Vizzoni Mezadri e Carlos Waldir Mulinari de Souza, e, portanto, todos
eles devem ser chamados para solidariamente com o Sr.
Adson Pinto Nogueira responderem pelo prejuízo ocasionado ao erário com pagamentos indevidos ao Sr. Adson Pinto Nogueira, lhes sendo passíveis de condenação
em débito no montante de 95.376,99 VRTE.
No caso das Sras. Dalva da Matta Igreja e Terezinha Vizzoni Mezadri 27.954,21 VRTE as mesmas se responsabilizam também por ter efetivado pagamentos indevidos
ao servidor Adson Pinto Nogueira em 48.971,68 VRTE e
27.954,21 VRTE respectivamente.
Nesta situação de efetuar pagamentos indevidos a servidor que não detinha o efetivo direito à incorporação de
gratiﬁcação a título de estabilidade ﬁnanceira também
deve ser responsabilizado Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, parcialmente solidário com os Srs. Dalva da Matta
Igreja, Terezinha Vizzoni Mezadri, Carlos Waldir Mulinari
de Souza e Adson Pinto Nogueira, pelos dispêndios efetuados no montante de 18.451,10 VRTE, solidariamente, no tocante ao Sr. Adson Pinto Nogueira devemos destacar que sua responsabilização se dá por indícios claros
de que o mesmo se habilitou e, consequentemente, rewww.tce.es.gov.br

cebeu o benefício da incorporação com evidentes traços
de má-fé em suas ações.
Uma porque, como dito, não detinha o tempo suﬁciente,
nunca recebeu qualquer gratiﬁcação na Prefeitura Municipal de Anchieta que lhe proporcionasse uma incorporação e, especialmente, se combinado com as funções
e atribuições do cargo em que exercia na Câmara Municipal de Anchieta, no caso, Controlador Geral, o que lhe
traz responsabilização de conhecimento dos fatos que se
referiam a benefícios concedidos.
Outra pode ser depreendida por suas ações junto ao
presente processo em que tempo algum houve qualquer
instrução que lhe fosse demandada situação de chamamento e ainda assim demonstra uma preocupação exacerbada, tendo intervindo em momento, inclusive inapropriado, para obtenção de cópia dos autos, apresentação de certidões e contagens de tempo para retiﬁcação
em sua ﬁcha funcional já no exercício de 2014.
Por ﬁm, o estreito relacionamento identiﬁcado quando avaliado as participações do Sr. Adson Pinto Nogueira com a então Presidente da Câmara Municipal de Anchieta Dalva da Matta Igreja, inclusive uma das autoras
do projeto de lei que estabeleceu incorporação, e que foi
uma das autoridades que concedeu irregularmente a incorporação de gratiﬁcação ao servidor. Evidências quanto a proximidade dos agentes mencionados anteriormente podemos destacar: Processo TC 2020/2012 em
que discute-se interesse público em viagem internacional para participação em feira de negócios na China efetuada pelos dois (Dalva e Adson); Processo TC 4407/2013
em que é concedida diária ao Sr. Adson para ir à Assembleia Legislativa representando a Presidente da Câmara,
Sra. Dalva; Na documentação constante destes autos, TC
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

105

ATOS DO PLENÁRIO

7343/2013 pode-se perceber que logo ao tomar posse
no cargo efetivo de Agente Administrativo já foi nomeado para cargo comissionado; Também neste processo
TC 7343/2013, embora não seja alvo de discussão, mas
o Sr. Adson Pinto Nogueira recebeu por ordenamento da
despesa da Sra. Dalva da Matta Igreja, durante o período
em que era Controlador Geral, recursos ﬁnanceiros a título de jeton por participação em comissão permanente,
feito este que a primeira vista, é incompatível para funções quem tem obrigatoriedade de ﬁscalizar, como seria
o cargo de controlador.
Por estas razões, o Sr. Adson Pinto Nogueira deve ser
chamado aos autos para se manifestar, em obediência
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ser condenado a ressarcir ao erário valor indevidamente recebido, solidariamente, à medida de suas participações com os demais responsáveis,
no montante de 95.376,99 VRTE.
Destaca-se que ante a possibilidade de mantença da irregularidade e do ilícito praticado com má-fé o Sr. Adson
Pinto Nogueira além da condenação em débito e apenamento com multa, poderá sofrer “pena de inabilitação
para o exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança, por prazo não superior a cinco anos” na forma do
artigo 139 da LC 621/12.”
Justiﬁcativas

A solução é aplicar o princípio da legalidade dos atos administrativos, dando prosseguimento aos pagamentos
de benefícios concedidos anteriormente.
Havendo provocação, caso existam indícios de irregularidade, deve a Administração promover uma reanálise
do caso. Porém, não foi isto que ocorreu. Até o presente momento, nenhuma denúncia foi protocolizada no Legislativo, relatando irregularidade no pagamento do benefício previsto na extinta Lei n° 743/2011.
O mesmo argumento se pode utilizar na análise do item
que averigua a regularidade do pagamento do benefício
ao servidor Adson Pinto Nogueira.
Por esta razão, adotando-se a proporcionalidade e razoabilidade, não se poderia exigir conduta diversa da que foi
praticada pelo ora Justiﬁcante, motivo pelo qual requer
o afastamento de aplicação de sanção administrativa ou
imposição de ressarcimento.
Análise
O presente indício de irregularidade independe da análise de constitucionalidade da Lei Municipal n° 743/2011.
Trata-se da concessão de estabilidade ﬁnanceira a servidor que não preencheu os requisitos previsto na lei
que criou o benefício. Ou seja, trata da concessão ilegal da estabilidade ﬁnanceira ao servidor Adson Pinto
Nogueira.

Pois bem, como é de notório conhecimento, os atos administrativos gozam do atributo de presunção de veracidade e legalidade.

A responsabilidade pelo dano ao erário também não se
restringe ao ordenador de despesa que primeiramente
concedeu, ilegalmente, o benefício ao servidor. Estende-se aos demais ordenadores de despesas que realizaram
o pagamento, uma vez que a Administração Pública deve
anular atos ilegais independente de provocação.

(...)

Portanto, conforme o exposto, por receber o benefí-

Conforme já exposto, os Responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas nos mesmo termos. De acordo com eles:

www.tce.es.gov.br

cio da estabilidade ﬁnanceira sem possuir o tempo de
serviço necessário, conforme previsão na Lei Municipal de Anchieta n° 743/2011, sugere-se que seja mantida a irregularidade, sendo passível de ressarcimento, por parte do senhor Adson Pinto Nogueira, o valor
de 95.376,99 VRTE em solidariedade com a Sra. Dalva
da Matta Igreja no montante de 48.971,68 VRTE, com
a Sra. Terezinha Vizzoni Mezadri em 27.954,21, e com o
Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus e o Sr. Carlos Waldir Mulinari de Souza no montante de 18.451,10 VRTE, conforme item anterior.
Afasto, contudo, a responsabilidade imputada ao Sr. Carlos Waldir Mulinari, pois conforme se veriﬁca da planilha
de pagamento citada acima, é possível aferir que o responsável não foi o ordenador de despesa dos pagamentos realizados irregularmente.
Denota-se da lista que compõe os valores pagos irregularmente, que os pagamentos foram realizados por diversos Presidentes da Câmara Municipal, na condição de
ordenadores de despesas, cujos quais os ressarcimentos
já estão sendo atribuídos, sendo que o Sr. Carlos Waldir
Mulinari era apenas Secretário da Mesa Diretora, e não
ordenou a despesa.
No que toca ao benefício, registro, ainda, que além da
concessão da estabilidade ﬁnanceira ser indevida ao servidor Adson Pinto Nogueira em razão de não ter sido
preenchido o requisito do lapso temporal exigido pela
lei, fora também irregular porque o percentual a ele concedido se deu com base em Resolução, editada inclusive em data posterior ao requerimento formulado pelo
servidor em que solicita a aludida incorporação com base na Lei 743/2011, conquanto sabemos que os direitos
são assegurados mediante reserva de Lei, conforme preSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ceituam os princípios da legalidade e da reserva legal.
Isso porque, a Lei 743/2011 assegurou o direito à incorporação de gratiﬁcação percebida por 72 ou 120 meses,
conforme o caso, se ininterruptos ou não. Todavia, não
há registro nos autos de que o aludido servidor tenha recebido gratiﬁcação alguma antes de investido no cargo
efetivo na Câmara Municipal, pois todo o período anterior averbado pelo servidor, se refere a exercício de tempo de serviço prestado em cargo comissionado.

mento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, entendo que houve pagamento indevido ao
servidor em questão, razão pela qual mantenho a aludida irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente.
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o 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 apreciação.

Assim, temos por premissa que o servidor recebeu remuneração pelo exercício de cargo em comissão e não
gratiﬁcação, forma de agregar a remuneração de servidor efetivo quando em exercício de cargo em comissão
ou função gratiﬁcada.

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:

Desta forma, diferente dos demais servidores que eram
efetivos e faziam jus a gratiﬁcação de 40% pelo exercício
de cargo comissionado, estes por força da Lei 743/2011,
implementaram a condição legal para incorporar a gratiﬁcação percebida por mais de 72 meses; enquanto o servidor Adson, ainda que a norma fosse declarada constitucional, não teria implementado a condição, visto que,
durante o exercício de tempo anterior recebeu remuneração pelo exercício de cargo em comissão e, não, gratiﬁcação, tampouco, durante o lapso temporal erigido pela lei.

RESOLVER o incidente de inconstitucionalidade, suscitado pela área técnica, indicado no item 2.1 da ITC nº
00274/2017-5, no sentido de que seja NEGADA aplicabilidade aos termos da Lei Municipal de Anchieta nº
743/2011, em razão de afronta a Constituição Federal,
consoante os fundamentos explicitados no presente voto, com amparo no artigo 176 da LC 621/12, cujos efeitos/pagamentos deverão ser cessados, a partir da presente decisão, para todos os servidores que percebam
vantagens pecuniárias decorrentes da aludida lei;

Sendo assim, por todas as razões expostas, veriﬁco que
o aludido servidor, de forma alguma, cumpriu as condições exigidas pela lei, tanto pelo critério da percepção de
gratiﬁcação, quanto pelo critério temporal em que essas
gratiﬁcações deveriam ter sido realizadas a ﬁm de sua
perenidade ser devida.
Por estas razões, acompanho parcialmente o entendi-

CONHECER da presente representação;

Considerar PROCEDENTE a representação, nos termos
do art. 95, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c
artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
4. CONVERTER o processo de ﬁscalização em Tomada
de Contas Especial, na forma do artigo 57, inciso IV, da
Lei Complementar n° 621/2012, ante a manutenção da
irregularidade constante do item 3.2 da ITC 274/2011,
bem como em face da existência de dano ao erário no
www.tce.es.gov.br

valor total equivalente a 95.376,99 VRTE;
5. AFASTAR a responsabilidade atribuída ao Sr. Carlos
Waldir Mulinari de Souza, constante da irregularidade
do item 3.2 Incorporação de Gratiﬁcações – Estabilidade
Financeira Indevida da ITC (item III.2 da ITI 2292/2015),
acolhendo as razões de justiﬁcativa apresentada às ﬂs.
623-638, para julgar REGULARES AS CONTAS;
6. MANTER os indicativos de irregularidade constante
da ITC 274/2011, itens 3.1 Pagamento e Recebimento
de Gratiﬁcação Incorporada com Base em Lei Inconstitucional (item III.1 da ITI 2292/2015) e 3.2 Incorporação de Gratiﬁcações – Estabilidade Financeira Indevida
(item III.2 da ITI 2292/2015), rejeitando as razões de justiﬁcativa apresentadas para julgar IRREGULARES as contas de:
6.1 Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em razão
do cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário disposta no item 4.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do valor
equivalente a 48.971,68 VRTE ao erário municipal, em
solidariedade com Adson Pinto Nogueira, aplicando-lhe
MULTA na quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com amparo no artigo 388 do RITCEES;
6.2 Terezinha Vezzone Mezadri – Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão
do cometimento da infração disposta no item 4.1.1 da
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira,
do valor equivalente a 27.954,21 VRTE ao erário municipal, aplicando-lhe MULTA na quantia equivalente a R$
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no artigo 388 do
RITCEES;

rior a outubro de 2015;

6.3 Jocelém Gonçalves de Jesus – Presidente da Câmara
Municipal em 2015, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao erário municipal, aplicando-lhe MULTA na quantia equivalente a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no artigo 388
do RITCEES;

9. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.

6.4 Adson Pinto Nogueira – servidor da Câmara Municipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com os demais responsáveis, conforme itens anteriores, do valor equivalente a
95.376,99 VRTE, aplicando-lhe MULTA na quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no
artigo 388 do RITCEES.
7. DETERMINAR, nos termos do art. 83, caput e parágrafo 1° da Lei Complementar n° 621/2012, à Câmara Municipal de Anchieta que promova, no prazo assinado por
esta Corte, a instauração de Tomada de Contas Especial
em relação à apuração de valores pagos indevidamente
a título de Estabilidade Financeira ao servidor Adson Pinto Nogueira, a ﬁm de que seja apurado quanto o servidor
recebeu indevidamente e seja promovida a restituição
ao erário, com correção monetária, por parte do respectivo ordenador de despesa em solidariedade com o servidor Adson Pinto Nogueira, referente ao período poste-

8. DAR CIÊNCIA aos interessados;
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
VOTO-VISTA REFORMULADO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação, apresentada pelo Vereador Robson Mattos dos Santos, em face da Câmara
Municipal de Anchieta, informando sobre eventual violação ao princípio da isonomia através da aplicação da Lei
Municipal n° 743/2011, que concede estabilidade ﬁnanceira à servidores, e que, no entanto, demais servidores
não foram contemplados com tal gratiﬁcação.
Em razão do apresentado pelo Vereador, a 5ª Secretaria de Controle Interno elaborou a Manifestação Técnica
Preliminar – MTP 472/2013 (ﬂs. 44/46), e posteriormente, conforme o proposto pela área técnica, o Conselheiro
Relator determinou a notiﬁcação da Sra. Dalva da Matta
Igreja, mediante Decisão Monocrática Preliminar – DECM 932/2013 (ﬂ. 47).
Embora a responsável tenha apresentado os documentos determinados, houve ausência de certos elementos
necessários, motivo pelo qual foi determinada a notiﬁcação da Sra. Terezinha Vizzoni Mezadri, mediante DECM
44/2014 (ﬂ.170), para envio dos mesmos.
Devidamente notiﬁcada e analisada a resposta apresentada pela mesma, (ﬂs. 174/259 foi elaborada MTP
213/2014, ﬂs. 177/194, opinando pela expedição de
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novas determinações à responsável Terezinha Vizzoni Mezadri, o que foi acolhido pelo voto do Relator (ﬂs.
198/203).
Após, foi elaborada nova MTP n° 255/2015, (ﬂs.
235/241), opinando pela expedição de determinações
ao Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, após novamente não
terem sido apresentados por sua antecessora, os documentos requeridos, novamente acompanhada pelo relator mediante DECM 1247/2015.
Ato contínuo, em face das irregularidades apontadas na
MTP 841/2015 elaborada (ﬂs. 477/492), foi elaborada
Instrução Técnica Inicial – ITI 2292/2015, às ﬂs. 493/516,
propondo:
1) A conversão do processo em Tomada de Contas Especial;
2) A citação dos responsáveis a seguir em razão das irregularidades constantes nos itens:
II – Inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 743/2011
por vício de iniciativa. Responsáveis: Dalva da Matta Igreja; Terezinha Vizzoni Mezadri; Jocelém Gonçalves de Jesus;
III. 1 – Pagamento e recebimento de gratiﬁcação incorporada com base em lei inconstitucional. Responsáveis:
Dalva da Matta Igreja; Terezinha Vizzoni Mezadri; Jocelém Gonçalves de Jesus;
III. 2 – Incorporação de gratiﬁcações – Estabilidade ﬁnanceira indevida.
Responsáveis: Dalva da Matta Igreja; Terezinha Vizzoni
Mezadri; Jocelém Gonçalves de Jesus, Carlos Waldir Mulinari de Souza e Adson Pinto Nogueira;
3) Instauração do Incidente de Inconstitucionalidade da
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Lei Municipal n° 743/2011, determinando a oitiva dos
servidores José Mauricio Rovetta, Fabíola Ferreira Simões, Adson Pinto Nogueira e Margarida Maria Fortunato Catarinozi.
Em seguida, o Sr. Adson Pinto Nogueira, peticionou aos
autos pugnando pela intervenção de terceiro interessado, o que foi rejeitado pela MTP 377/2016, ﬂs. 536-544,
a ﬁm de manter incólumes as sugestões feitas na MTP
841/2015.
O relator proferiu DECM 919/2016 (ﬂs. 546/551),
anuindo com o posicionamento da área técnica na ITI
2292/2015.
Após devidamente citados e notiﬁcados os responsáveis e após análise das justiﬁcativas dos mesmos, a Secex Previdência elaborou Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 274/2017 (ﬂ. 740-762), exarando a seguinte proposta
de encaminhamento:
4.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:
4.2.1 Rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas de:
4.2.1.1 Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da
Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/20122,
em razão do cometimento de infração que causou dano
injustiﬁcado ao erário dispostanoitem4.1.1desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento
do valor equivalente a 48.971,68 VRTE ao erário municipal, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira;
4.2.1.2 Terezinha Vezzone Mezadri – Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,

alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/20123, em
razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 27.954,21 VRTE ao
erário municipal;
4.2.1.3 Waldir Mulinari de Souza – Secretário da Câmara Municipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/20124,
em razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao
erário municipal;
4.2.1.4 Jocelém Gonçalves de Jesus – Presidente da Câmara Municipal em 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/20125,
em razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao
erário municipal; e
4.2.1.5 Adson Pinto Nogueira – servidor da Câmara Municipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “d”da Lei Complementar 621/20126, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento, em solidariedade com os demais responsáveis, conforme itens anteriores, do valor equivalente a 95.376,99 VRTE.
4.2.2. Determinar, nos termos do art. 83, caput e parágrafo 1° da Lei Complementar n° 621/20127, à Câmara
Municipal de Anchieta que promova, no prazo assinado
www.tce.es.gov.br

por esta Corte, a instauração de Tomada de Contas Especial em relação à apuração de valores pagos indevidamente a título de Estabilidade Financeira ao servidor
Adson Pinto Nogueira, a ﬁm de que seja apurado quanto o servidor recebeu indevidamente e seja promovida a restituição ao erário, com correção monetária, por
parte do respectivo ordenador de despesa, referente ao
período posterior a outubro de 2015.
Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas,
manifestou-se o Parquet mediante Parecer de lavra do
Exmo. Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
anuindo ao posicionamento da área técnica.
Ato contínuo, nos termos do voto do Relator, a Primeira Câmara deste Tribunal em sua 11ª Sessão Ordinária,
decidiu remeter os presentes autos ao Plenário para instauração do Incidente de Inconstitucionalidade suscitado anteriormente, e em razão da relevância da matéria
enfrentada.
Dessa forma, o Conselheiro Relator Marco Antonio da
Silva, em seu voto na 15ª Sessão Ordinária realizada no
dia 22/05/2018, votou no sentido que seja dada eﬁcácia
aos termos da Lei Municipal n° 743/2011, em razão da
inexistência de afronta à Constituição Federal, bem como por afastar a irregularidade correspondente ao item
3.2 da ITC 274/2017 e o ressarcimento dela recorrente, e
por ﬁm, considerar improcedente a presente Representação.
Diante do exposto, pedi vista dos autos para melhor me
inteirar do assunto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de processo de Representação formulado por
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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vereador do Município de Anchieta questionando a aplicabilidade da Lei 743/2011, que concede incorporação
de gratiﬁcação, denominada estabilidade ﬁnanceira, em
violação ao princípio da isonomia, considerando que
apenas 04 (quatro) servidores foram contemplados em
detrimento dos demais servidores da Câmara, postulando no sentido de que havendo ilegalidade na concessão
dos benefícios, esta Corte tome as providências cabíveis.
O processo veio em pauta para julgamento e o Relator
proferiu VOTO divergindo parcialmente da área técnica
no sentido de reconhecer a constitucionalidade da Lei
743/2011, e no mérito, afastar as irregularidades item
3.1 (Pagamento e Recebimento de Gratiﬁcação Incorporada com Base em Lei Inconstitucional, referente ao
item III.1 da ITI 2292/2015) e item 3.2 (Incorporação de
Gratiﬁcações – Estabilidade Financeira Indevida, conforme ITC 274/2017).
Para conhecer melhor a matéria discutida nos autos, solicitei VISTA.

pela Emenda à Lei Orgânica nº 5/2015)
Veriﬁca-se do aludido dispositivo que compete a Mesa propor projeto de resolução que vise organizar, criar,
transformar ou extinguir cargos dos serviços da Câmara
e ﬁxar os vencimentos. Contudo, a criação de vantagem
pecuniária, vigente por força da Lei 743/2011, que assegurou a incorporação de estabilidade ﬁnanceira, é matéria atinente ao regime jurídico dos servidores públicos, cuja iniciativa de Lei é privativa do Chefe do Executivo, como bem asseverado por nosso corpo técnico na
MTP 841/2015.
Outro ponto, que merece destaque, é que embora o art.
37, I da CF, com redação dada pela EC 19/98, condicione a criação de cargo público mediante lei, o art. 24 acima transcrito, confere competência a Mesa Diretora para propor ao Plenário criação de cargo por resolução,
conforme redação dada por recente Emenda realizada
na LOM no ano de 2015.

Segundo o disposto no art. 24, I da Lei Orgânica Municipal – LOM, compete a Mesa Diretora:

No tocante a competência legislativa conferida pela Lei
Orgânica, temos, ainda, que compete privativamente à
Câmara Municipal criar e extinguir cargos, ﬁxar vencimentos aos seus servidores e aos subsídios do Prefeito,
Vice, Secretários Municipais e Vereadores, não havendo
competência outorgada ao Poder Legislativo para dispor
acerca de criação de vantagens pessoais. Vejamos o que
dispõe a LOM:

Art. 24 - A Mesa, dentre outras atribuições, compete: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 5/2015)

Art. 27 Compete, privativamente, á Câmara Municipal
exercer as seguintes atribuições, dentre outras

I - Propor ao Plenário projetos de resolução que visem a
organizar, criar, transformar ou extinguir cargos dos serviços da Câmara e ﬁxar os respectivos vencimentos, observando o ordenamento constitucional; (Redação dada

V - criar e extinguir cargos e funções de seus serviços,
bem como ﬁxar seus vencimentos;

Pois bem. No tocante ao exame de constitucionalidade,
que inicialmente analiso sob o aspecto formal, veriﬁco
que a norma, cuja inconstitucionalidade fora ventilada,
emana de projeto de lei de iniciativa da Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Anchieta.

XIV - ﬁxar através de lei, em cada legislatura para vigorar na subsequente, até as eleições municipais, o subsíwww.tce.es.gov.br

dio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e
o subsídio dos Vereadores, bem como seu décimo terceiro, que ﬁcará sujeito aos impostos gerais, especialmente o de renda e extraordinário, tendo em vista a Legislação Federal e os recursos ﬁnanceiros do Município, não
podendo em hipótese alguma exceder ao subsidio mensal em espécie, do Prefeito Municipal, sendo o dos Vereadores no limite de 30% (trinta por cento) do subsidio
do Deputado Estadual. (Redação dada pela Emenda à Lei
Orgânica nº 3/2014)
É sabido que a criação ou ampliação de direito assegurados aos funcionários públicos, expressamente impõe
modiﬁcação ao regime jurídico dos servidores municipais, haja vista, que os servidores públicos estão atrelados a um regime jurídico único, jungidos por normas previstas no Estatuto desses servidores, que disciplina os direitos e deveres decorrentes da relação mantida pelo Ente com os seus agentes.
A Lei 743/2011, de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara, assegurou:
Art. 1º Ficam incorporados aos vencimentos e salários
dos servidores da Câmara Municipal do Município de
Anchieta – ES como garantia de estabilidade ﬁnanceira a gratiﬁcação percebida a qualquer título por período
igual ou superior a 72 (setenta e dois) meses ininterruptos ou 120 (cento e vinte) meses intercalados, com lapso
temporal de até 90 (noventa) dias.
Percebam que a lei que estamos a debater, não trata simplesmente de remuneração de servidor da Câmara, pois
a Lei 743/2011 visa conferir direito novo não contemplado pelo Estatuto dos Servidores – Lei Complementar
nº 27/2012, diploma normativo, em que também são regidos os servidores do Legislativo. Por conseguinte, a esSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tabilidade ﬁnanceira assegurada pela lei provoca alteração no regime jurídico, matéria atinente à competência
privativa do Chefe do Executivo.
Nesse mesmo sentido, decidiu esta Corte de Contas,
em matéria analisada em processo de Consulta - TC
6524/2011, formulada pelo Prefeito de Vila Pavão, relatoria do Cons. Sérgio Aboudib, cujo acórdão do Parecer
Consulta TC 007/2012, teve aprovação unânime, com a
seguinte ementa:
GRATIFICAÇÃO OU RENDIMENTO SUPERIOR POR SERVIDOR DE CARGO EFETIVO QUE EXERÇA CARGO COMISSIONADO POR MAIS DE 10 ANOS - REVERSÃO A CARGO
ORIGINÁRIO - DIREITO A MANTER VALORES MAIORES
PERCEBIDOS – EXISTÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL
(ART. 37, X, DA CF) - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO (ART. 62, § 1º, II, C, DA CF, APLICADO SIMETRICAMENTE AOS DEMAIS ENTES FEDERADOS) - OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF - OBSERVÂNCIA DAVEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE NOVAS VANTAGENS SOB O MESMO FUNDAMENTO, TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O
REFERIDO INSTITUTO (ART. 37, XIV, DA CF).
A conclusão do voto proferido na aludida Consulta, estabeleceu ainda como critérios para que seja possível a incorporação de estabilidade ﬁnanceira para servidor efetivo:
1. Existência de lei em sentido formal (art. 37, X, da CF);
2. Por tratar-se de norma típica de regime jurídico de servidores públicos, que seja respeitada a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 62, § 1º, II, c, da CF,
aplicado simetricamente aos demais entes federados);
3. Observância do teto remuneratório previsto no art.

37, XI, da CF;
4. Observância da vedação de concessão de novas vantagens, sob o mesmo fundamento, tendo como base de
cálculo o referido instituto (art. 37, XIV, da CF).
Manifesto, portanto, que a matéria disciplinada na Lei
743/2011 traz em seu conteúdo norma típica de modiﬁcação de regime jurídico dos servidores públicos, consoante já apreciado por essa Corte em sede de Consulta,
cuja resposta possui caráter normativo e prejulgamento de tese.
O Supremo Tribunal Federal e o nosso Egrégio Tribunal
de Justiça, por sua vez, corroboram no mesmo sentido
à conclusão ﬁrmada no Parecer Consulta TC 007/2012,
conforme veremos adiante.
A jurisprudência da Suprema Corte é ﬁrme no sentido de
que as regras do processo legislativo no âmbito estadual
e municipal devem observar o modelo contemplado em
nossa Constituição Federal, inclusive no que se refere à
reserva de iniciativa.
Nesse contexto, “as regras do processo legislativo, em
especial as concernentes à iniciativa legislativa, por forma de simetria, são de observância obrigatória para os
Estados, Distrito Federal e Municípios”, de modo que a
“violação à reserva da iniciativa releva conduta inconstitucional que não pode ser convalidada com a sanção do
chefe do executivo se a iniciativa invadida era dele”. (DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR. Curso de Direito Constitucional.
5ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 1035).
A Constituição Federal preceitua que a matéria atinente a regime jurídico é de iniciativa privativa do Chefe do
Executivo:
Art. 61. (...)
www.tce.es.gov.br

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I – (...)
II - disponham sobre:
(...)
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
Sendo assim, o art. 44, I da LOM do município de Anchieta ﬁxa como competência exclusiva do Prefeito a iniciativa de lei que versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos, in verbis:
Art. 44 São de iniciativa exclusiva do Prefeito, as leis que
disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções
ou empregos públicos da administração direta ou indireta ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria;
II - criação, estruturação e atribuições das Secretarias
Municipais e órgãos da administração pública;
IV - matéria Orçamentária, e a que autoriza abertura de
créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções;
Parágrafo Único. Não será admitido aumento da desposa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, nem nos de competência exclusiva da Mesa da Câmara Municipal.
Como vimos no decorrer de toda a fundamentação deste voto, o direito veiculado pela Lei 743/2011 assegura
o direito a incorporar de forma permanente gratiﬁcação transitória, devida em razão de atividade extraorSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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dinária, estranha à atribuição do cargo originariamente
provido. Sob esse prisma, o que a lei faz é conferir direito NOVO não previsto no Estatuto, ampliando vantagens,
que expressamente impõe a modiﬁcação do regime jurídico, conferindo a norma a pecha de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.
No mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº
10.640/1998 DO ESTADO DE SANTA CATARINA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE A SERVIDORES PÚBLICOS, INDEPENDENTEMENTE DA DISTÂNCIA
DO DESLOCAMENTO – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO RESERVADO, NOTADAMENTE, AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA
AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E
INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da
usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz
vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reﬂete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a inﬁrmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, institui vale-transporte em favor de servidores públicos, independentemente
da distância do seu deslocamento: concessão de vantagem que, além de interferir no regime jurídico dos servidores públicos locais, também importa em aumento
da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ
170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de iniciar

o processo legislativo qualiﬁca-se como ato destituído
de qualquer eﬁcácia jurídica, contaminando, por efeito
de repercussão causal prospectiva, a própria validade
constitucional da norma que dele resulte. Precedentes.
Doutrina. Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe
do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei,
ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o
condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF, motivada pela superveniente
promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina.
Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional “regime jurídico dos
servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações,
estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com
os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração,
por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.
(ADI 1809, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal
Pleno, julgado em 29/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017)
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 740/2003,
do Estado do Amapá. Competência legislativa. Servidor
Público. Regime jurídico. Vencimentos. Acréscimo de
vantagem pecuniária. Adicional de Desempenho a certa classe de servidores. Inadmissibilidade. Matéria de
iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do
Poder Executivo. Usurpação caracterizada. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa ao art. 61, § 1º,
II, alínea “a”, da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada
procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei que,
www.tce.es.gov.br

de iniciativa parlamentar, conceda ou autorize conceder vantagem pecuniária a certa classe de servidores
públicos. (ADI 3176, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, DJe-150 DIVULG
04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011).
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão
Especial do TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§ 2º, 4) e
144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A disposição sobre regime jurídico dos servidores municipais é
de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo,
nos termos do art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Municípios. 3. É
inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei
de iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento. (RE 370563 AgR, Relator (a): Min.
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 31/05/2011,
DJe-121 DIVULG 24-06-2011 PUBLIC 27-06-2011).
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1.
A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§
2º, 4) e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2.
A disposição sobre regime jurídico dos servidores muSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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nicipais é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, a e c, da
Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Municípios. 3. É inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 370563 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-121 DIVULG 2406-2011 PUBLIC 27-06-2011 EMENT VOL-02551-01 PP00053)
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo caminhou no mesmo sentido ao analisar a constitucionalidade de lei municipal com iniciativa dada pelo legislativo quando a lei assegurou vantagem não prevista no Estatuto dos Servidores Municipais, vejamos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR DE VILA VELHA Nº 56/2017 - LEI ORGÂNICA - COMPETÊNCIA PARA INCIATIVA LEGISLATIVA - SIMETRIA - NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VÍCIO DE INICIATIVA - COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DO CHEFE DO EXECUTIVO - INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. I. Em atenção ao princípio da simetria,
as regras de ﬁxação de competência para iniciativa de
lei são regras de repetição obrigatória para Estados e
Municípios. Malgrado não exista nenhuma previsão na
Constituição Federal e na Constituição Estadual quanto às matérias de iniciativa privativa dos Chefes dos Poderes Executivos Municipais, por simetria, é possível tomar as Constituições Estadual e Federal como parâmetro de controle. II. A Constituição Federal em seu artigo

61, §1º, inciso II, letra c, bem como, a Constituição Estadual em seu artigo 63, parágrafo único, inciso IV, ﬁxam a
competência do Chefe do Executivo para a propositura
de leis que versem sobre a modiﬁcação do regime jurídico dos servidores públicos. Por simetria, a Lei Orgânica do Município de Vila Velha, estabelece que é privativa do Prefeito Municipal a inciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico de seus servidores. III. A
Lei Complementar nº 56/2017 de Vila Velha, expressamente impõe modiﬁcação ao regime jurídico dos servidores municipais, alterando direito dos funcionários
públicos, Lei esta cuja iniciativa se deu por meio de ato
de membro do Legislativo Municipal. Vício forma de
iniciativa. Violação à separação de Poderes. IV. Súmula 09, do TJES. V. Diante das consequências naturais inerentes à declaração de inconstitucionalidade, que desprovê o ato de efeitos jurídicos, ressalva-se o imperativo de que se module os efeitos temporais da presente
decisão, a ﬁm de se evitar lesão ainda maior à segurança jurídica, já que há possibilidade clara de que já tenha
sido concedida licença paternidade nos termos da Lei
aqui dita inconstitucional, servidores estes que, naturalmente não podem vir a ser prejudicados. VI. Ação que
se julga procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, julgar procedente
a ação de inconstitucionalidade, nos termos do voto do
Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade,
100180003616, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS
SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data da Publicação no Diário:
07/05/2018)
www.tce.es.gov.br

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
Nº 674/2009 DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DISPENSA (FOLGA) DO TRABALHO O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO DIA DO SEU ANIVERSÁRIO. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA RESERVADA
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ADENTRA EM TEMA
QUE DIZ RESPEITO À ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
E AO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO
DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECONHECIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Lei nº 674/2009
deﬂagrada pela Câmara Municipal de Ibitirama que dispensa do trabalho o servidor público municipal no dia
do seu aniversário , adentra na esfera da organização
administrativa e do regime jurídico do servidor público municipal, de modo que, ao assim dispor, por iniciativa parlamentar, incorreu em manifesto vício de inconstitucionalidade formal orgânica (nomodinâmica),
diante da usurpação de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo. 2. Sob esse enfoque, a malversação das mencionadas normas de inciativa das leis estatuídas na Constituição Estadual (art. 63, parágrafo único,
incisos III e IV, e art. 91, incisos I e II), acarreta, obviamente, em nítida afronta ao princípio fundamental da separação e independência dos Poderes, consoante jurisprudência consolidada do STF (ADI 2434), cujo preceito, por
reprodução obrigatória, está contido no art. 17, caput ,
da Constituição do Estado do Espírito Santo ( Art. 17. São
Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário ). 3. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para
declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 674/2009 do
Município de Ibitirama, com efeito ex nunc. VISTOS, relaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráﬁcas que integram este julgado, à unanimidade de votos, julgar procedente o
pedido, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de
outubro de 2017. PRESIDENTE RELATORA.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade,
100170021701, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento:
19/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL
LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE AFETA A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS - APARENTE VÍCIO DE INICIATIVA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS - LIMINAR CONCEDIDA
- LEI SUSPENSA COM EFEITOS EX NUNC . 1. De acordo
com a Constituição Estadual (art. 61, III e 91, II), em consonância com os preceitos da Carta da República, é de
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a
iniciativa de lei que afete a organização administrativa
e o regime jurídico dos servidores públicos. 2. O princípio da simetria/paralelismo estipula que as normas referentes ao processo legislativo também devem ser observadas pelos órgãos estaduais e municipais, em respeito
aos artigos 25 e 29 da Constituição Federal. 3. Uma vez
veriﬁcado em sede superﬁcial de exame do direito sustentando na exordial, o provável vício de iniciativa quanto à lei municipal nº 9.151/2017, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender a eﬁcácia da le-

gislação, com vistas a se resguardar o patrimônio público, a independência e a harmonia dos órgãos de Poder e
a supremacia das normas constitucionais. 4. Decisão Liminar concedida para suspender a eﬁcácia de lei municipal com efeitos ex nunc.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade,
100170054660, Relator : TELEMACO ANTUNES DE
ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data
de Julgamento: 01/03/2018, Data da Publicação no Diário: 08/03/2018)
Ante o farto precedente colecionado, todos objetos de
julgamentos realizados pela Suprema Corte, pelo Tribunal de Justiça, corroborando, inclusive, a posição que
adotamos no Parecer Consulta TC 007/2012, anteriormente mencionado, não restam dúvidas que a norma
editada por iniciativa da Câmara Municipal de Anchieta deva ser declarada inconstitucional por vício formal
de iniciativa.
Destaco, ainda, que em análise ao processo legislativo de ﬂs. 275-294, cujo qual culminou na edição da Lei
743/2011, é possível aferir que além da norma não ter
sido proposta por iniciativa do Chefe do Executivo, também não teve sanção expressa e também não há registro de sanção tácita.
A lei fora promulgada pela Presidente da Câmara Municipal, mesmo agente político que levou o projeto à deliberação da casa legislativa. Causa estranheza, também,
a inobservância do vício de iniciativa, pois na mensagem
de justiﬁcativa trazida ao projeto de lei, é apresentado
a ADI 1279-PE no intuito de defender a constitucionalidade da incorporação da estabilidade ﬁnanceira que seria objeto de deliberação, precedente este, ﬁrmado pela Suprema Corte em que se teve apontado justamente
www.tce.es.gov.br

a inconstitucionalidade da norma por vício de inciativa.
De qualquer sorte, embora se mostre irrelevante tecer
maiores considerações a respeito da pecha de inconstitucionalidade formal da norma, eis que estou a defender
seja acolhido o incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo corpo técnico em sede de Instrução Técnica
Inicial, não é demais trazer a registro que se veriﬁca na
jurisprudência a existência de precedentes no sentido de
se reconhecer também a inconstitucionalidade material
de normas que veiculem idêntico objeto ao do ato normativo ora analisado, sobretudo em afronta aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.
Importante fazer esse registro, pois ainda que não houvesse vício formal de inconstitucionalidade, não estou a
defender que o processo legislativo deva se valer de normas de conteúdo dessa espécie, mormente pela quebra
de isonomia que provocam no âmbito interno da Administração.
Sendo assim, analisarei a norma também sob o aspecto
material, visto que identiﬁco a inconstitucionalidade de
forma latente pela violação aos princípios da isonomia,
impessoalidade, razoabilidade e moralidade. Explico.
O art. 32 da Constituição Estadual estabelece que:
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, e
também aos seguintes: (...)
A impessoalidade é garantia que se impõe, tendo em vista, resguardar que o direito seja assegurado a todos da
mesma maneira, sem criar distinção que viole o direito
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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à igualdade, devendo a norma conferir caráter abstrato
e genérico.
Contudo, a norma em apreço assegura a incorporação
de vantagem ﬁnanceira àqueles que já perceberam gratiﬁcação pelo prazo de 72 meses ininterruptos ou 120 intercalados, o que demonstra patente violação ao princípio da moralidade e impessoalidade, na medida que a lei
já nasce destinada a favorecer certo grupo de servidores,
perdendo o caráter de generalidade e abstração que deve carrear consigo.
Pelo princípio da impessoalidade, que tem sua matriz no
princípio da isonomia, a atuação da Administração Pública deve voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, consequentemente, o favorecimento de determinados indivíduos em detrimento dos demais.
Impede o princípio da impessoalidade, portanto, que o
ato administrativo seja praticado a ﬁm de atender a interesses do agente público ou de terceiros, devendo visar, tão somente, à “vontade” da lei, comando geral e
abstrato, logo, impessoal. Dessarte, são obstados perseguições ou favorecimentos e quaisquer discriminações,
benéﬁcas ou prejudiciais, aos administrados ou mesmo
aos agentes públicos (MARCELO ALEXANDRINO, VICENTE PAULO. Direito Administrativo Descomplicado. 10ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 11)
O princípio da moralidade, por sua vez, impõe ao Administrador a observância de preceitos éticos, além dos critérios de conveniência, oportunidade e justiça. Isso porque, o princípio da moralidade trazido por meio de disposição expressa na Constituição Federal, torna jurídica
a exigência de atuação ética dos agentes da administração pública.

Nesse contexto, é importante compreender que o fato
de a Constituição haver erigido a moral administrativa
em princípio jurídico expresso afasta qualquer dúvida
que pudesse ainda subsistir acerca de sua natureza de
condição de validade da atuação estatal, e não de aspecto atinente ao mérito administrativo. Assim, um ato
contrário à moral administrativa não está sujeito a um
exame de oportunidade e conveniência, mas a uma análise de legitimidade, ou seja, um ato praticado em desacordo com a moral administrativa é nulo, e não meramente inoportuno ou inconveniente (MARCELO ALEXANDRINO, VICENTE PAULO. Direito Administrativo Descomplicado. 10ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 14).
Assim, somente quando a Administração Pública age imbuída de espírito público, tendo por escopo o interesse
público, estará observado o princípio da moralidade. No
caso em exame, o dispositivo legal em comento permite
que a Administração Pública aja sem isenção, voltada para favorecer determinado grupo de servidores em detrimento dos demais servidores e da coletividade.
Difícil imaginar uma hipótese em que a edição de uma lei
voltada a criar direito novo, cujo ato normativo assegure incorporar vantagem transitória de forma permanente, esteja em consonância aos princípios da indisponibilidade do interesse público, da impessoalidade, da moralidade, todos de observância obrigatória pelo legislador.
Nesse sentir, a doutrina administrativista, se vale do brocardo jurídico para explicitar que o interesse público é indisponível, visto que a administração não é dona da coisa pública, e sim mera gestora da coisa alheia.
Não à toa, essas legislações que trazem conteúdo que
assegurem direito como ao ora analisado, tem sido objeto de incidente de inconstitucionalidade, sendo as norwww.tce.es.gov.br

mas declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJ/ES, conforme se veriﬁca dos excertos abaixo:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL REVOGADA.
POSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
CONCURSADO. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA.
ESTABILIDADE FINANCEIRA. §8º DO ART. 109 DA LEI Nº
237/92 DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Em sede controle incidental é possível
análise de dispositivo revogado para apreciar os efeitos
residuais da lei no tempo. Precedentes. 2. É inconstitucional o art. 109, §8º da Lei nº 237/92 do Município de
São Mateus que incorpora ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício, a diferença dos vencimentos de
cargo em comissão ou assemelhado e do cargo efetivo, por violação aos princípios da moralidade e impessoalidade.(TJES, Classe: Arguição de Inconstitucionalidade ReeNec, 47100020156, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de
Julgamento: 24/10/2013, Data da Publicação no Diário:
19/11/2013).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI Nº
1.273/15 DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ VÍCIO MATERIAL
E VÍCIO FORMAL PROCEDENTE. 1 A legislação municipal que prevê estabilidade ﬁnanceira para os servidores que atuem em extensão de carga horária, prevendo
o lapso de 03 (três) anos, afronta os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, na forma do
artigo 32 da Constituição Estadual. 2 A previsão de criação de cargos técnicos na modalidade de provimento em
comissão viola o artigo 32, inciso VIII, da Carta Estadual
e a necessidade de realização de concurso público, tenSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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do em vista não se tratar de funções de cheﬁa, direção
ou assessoramento. 3 A extensão de aplicabilidade de lei
de iniciativa do Chefe do Executivo ao Poder Legislativo
Municipal viola ﬂagrantemente os artigos 48, inciso II, e
56, incisos II, III, IV e V, da Carta Estadual. 4 Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos
28, §2º, 42, inciso III, 46 e 47 da Lei nº 1.273/15 do Município de Jaguaré. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TRIBUNAL PLENO) em, à unanimidade, julgar procedente a
ação para declarar inconstitucionais os artigos 28, §2º,
42, inciso III, 46 e 47 da Lei nº 1.273/15 do Município de
Jaguaré, nos termos do voto do Relator.
Ante todas as razões expostas, entendo que a Lei
743/2011 padece tanto de vício formal, quanto vício material de inconstitucionalidade. Logo, acolho o incidente
de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Anchieta
nº 743/2011.

743/2011, antes da análise da inconstitucionalidade aqui
realizada, em prol da manutenção dos princípios da segurança jurídica e da proteção à conﬁança.
Mesmo estando presentes e aqui bem caracterizados
os elementos que nos levam a entender, sob o ponto de
vista formal e material, que a Lei Municipal 743/2011 é
inconstitucional, há de se reconhecer que esse assunto
suscita muitas dúvidas na seara municipal, inclusive no
que toca: i) à diferença entre lei que ﬁxe vencimento e;
ii) lei que trata de regime jurídico administrativo.
A primeira, a Câmara pode ter a iniciativa no caso dos
seus servidores. Já na segunda, a iniciativa será privativa do Chefe do Executivo, nos termos do que foi exposto neste voto. É uma dúvida plausível, resultante de uma
interpretação errônea, mas possível.

Ademais, devo registrar, que, ainda que a lei fosse considerada constitucional, sua introdução no mundo jurídico, advindo com a edição de ato legislativo que assegure
incorporação de vantagem pecuniária, deve sempre vir
observada do que dispõe o art. 40 da CF, na medida, que
os impactos ﬁnanceiros decorrentes da vigência da lei,
observe os critérios que preservem o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência.

Esse é um dos fatores que podem resultar na modulação de efeitos, conforme permissivo conferido pela própria Lei 9868/99 em que já nos valemos para fazer a modulação em outros processos analisados aqui nesta Corte. Aliado a isso, a boa-fé dos que receberam e a não demonstração que houve conluio entre os servidores beneﬁciados e a administração da Câmara Municipal, pode
resultar na não necessidade de restituição de valores por
parte daqueles que receberam valores pecuniários decorrentes da referida lei, mas desde que tivessem cumprido os requisitos da mesma.

Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, entendo que ante as circunstâncias do quadro fático-jurídico é necessário que façamos a modulação dos
efeitos em analogia ao que preceitua o artigo 27 da Lei
9868/99, haja vista a necessidade em se ter afastado o
ressarcimento decorrente dos pagamentos realizados
pelo período que surtiu efeitos jurídicos emanado da Lei

Isso porque, sabemos que a lei traz consigo a presunção
de legalidade e, sendo assim, não podemos atribuir responsabilidade àqueles que agiram respaldados por ela,
salvo os casos de expressa má-fé, que não é possível aferir relativo aos pagamentos efetuados em favor dos servidores José Maurício Rovetta, Fabíola Ferreira Simões e
Margarida M. Catarinozzi Ceccon.
www.tce.es.gov.br

Todavia, no caso do servidor Adson Pinto Nogueira, veriﬁca-se dos autos, que ainda que a norma fosse reconhecidamente constitucional, o servidor não cumpriu os requisitos erigidos pela lei de forma a ter assegurado o direito à incorporação da estabilidade ﬁnanceira, visto que
a lei autorizava um aproveitamento de 60% do tempo
de serviço prestado a Administração Direta, Indireta e
Fundacional do Município de Anchieta para que o servidor efetivo da Câmara pudesse comprovar o lapso temporal de 72 meses ou 120 meses, exigido no art. 1º da
Lei 743/2011, mas o servidor não atendeu aos requisitos
dispostos na Lei. Conﬁra-se:
Art. 1º Ficam incorporados aos vencimentos e salários
dos servidores da Câmara Municipal do Município de
Anchieta – ES como garantia de estabilidade ﬁnanceira
a gratiﬁcação percebida a qualquer título por período
igual ou superior a 72 (setenta e dois) meses ininterruptos ou 120 (cento e vinte) meses intercalados, com lapso temporal de até 90 (noventa) dias.
(...)
Art. 3º Computará para os efeitos do caput do artigo 1º
desta Lei, o tempo de serviço prestado ao Município de
Anchieta – ES, em sua administração direta, indireta e
fundacional o equivalente a 60% (sessenta por cento).
(destaques nossos)
Não há dúvidas que a previsão disposta no artigo terceiro aventa a possibilidade de se computar o tempo de
serviço prestado a outro ente (da Administração Direta,
Indireta, Fundacional) no percentual de 60% para ﬁns de
cumprimento do tempo exigido no caput do artigo 1º
(72 meses ou 120 meses, conforme o caso) para ﬁns de
obtenção do direito à incorporação da gratiﬁcação.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Assim, temos que o servidor tinha ao tempo do requerimento 54 meses (44 trazidos do aproveitamento de 60%
do tempo anterior + 10 meses de cargo efetivo da Câmara) e a Lei 743/2011 exigia para ﬁns de incorporação
72 (setenta e dois) meses ininterruptos. Logo, resta demonstrado que o servidor Adson Pinto Nogueira não implementou a condição erigida pela norma, a saber o lapso temporal para que pudesse ser beneﬁciário da incorporação assegurada pela lei, à época.
Por essa razão, acompanho o corpo técnico no sentido
de manter a irregularidade constante do item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva, consoante fundamento por
ela adotado, a qual me valho como razão de decidir:
3.2 Incorporação de Gratiﬁcações – Estabilidade Financeira Indevida (item III.2 da ITI 2292/2015)
Base Legal: Art. 1° e 3° da Lei Municipal 743/2011 c/c 37,
caput da Constituição Federal
Responsável: Sra. Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da Câmara Municipal
Sra. Terezinha Vezzone Mezadri, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara e posteriormente de Presidente
da Câmara
Sr. Waldir Mulinari de Souza – Secretário da Câmara Municipal de Anchieta (integrante da mesa diretora)
Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus – Vereador na legislatura 2013/2016 e Presidente da Câmara Municipla de Anchieta em 2015
Sr. Adson Pinto Nogueira – servidor da Câmara Municipal de Anchieta
ITI 2292/2015
De acordo com a ITI:

“O Sr. Adson Pinto Nogueira se habilitou junto à Câmara Municipal de Anchieta para que lhe fosse incorporado
gratiﬁcação de cargo em comissão, e lhe foi concedido
tal benefício junto aquele órgão.
No entanto, o Sr. Adson Pinto Nogueira não possuía os
pressupostos necessários que o enquadrasse para tanto.
A Lei Municipal nº 743/2011 teve por objetivo a incorporação de vantagens recebidas por servidores da câmara durante um lapso temporal mínimo de 72 meses
ininterruptos e de 120 meses se intercalados.
A mencionada lei trouxe ainda regramento que caso o
servidor tivesse vindo de outra esfera da administração
pública municipal de Anchieta, o correspondente a 60%
do tempo em que prestou serviços, evidentemente recebendo gratiﬁcação de cargo em comissão que é o objeto da incorporação deﬁnida legalmente, poderia ser
computada ao servidor.
Ocorre que o Sr. Adson Pinto Nogueira ingressou na Câmara Municipal de Anchieta em 04 de janeiro de 2011
e pleiteou sua incorporação em 31 de outubro de 2011,
ou seja, 10 meses, onde exerceu durante o mês de janeiro o cargo de Diretor Administrativo Adjunto e de
fevereiro a outubro de 2011 o cargo de controlador geral da Câmara.
Diante deste fato (somente 10 meses de serviços prestados na Câmara Municipal) buscou amparo no tempo
em que o Sr. Adson Pinto Nogueira prestou serviços ao
Município de Anchieta.
Demonstrou em certidão de tempo de serviço que
foi admitido na Prefeitura Municipal de Anchieta em
10/01/2005 tendo se desligado em 03/01/2011.
www.tce.es.gov.br

Ou seja, o período de tempo de serviço trazido pelo Sr.
Adson Pinto Nogueira da Prefeitura para a Câmara Municipal de Anchieta foi equivalente a 72 meses, o que,
se fosse o caso, deveria ser computado 60% destes, isto é, 44 meses. Adicionando os 10 meses de serviços
prestados na Câmara Municipal de Anchieta em cargo
comissionado e os 44 meses que poderia, se fosse o caso, ser adicionado para efeitos da incorporação efetuada, contar-se-ia somente 54 meses, o que está muito aquém do deﬁnido na legislação. (destaques nossos)
Assim, por esta razão já não seria possível a incorporação efetuada.
Porém, o fato é agravado ao ser comparado o intuito
da Lei 743/2011 que é de incorporar gratiﬁcações com
a questão apresentada pelo Sr. Adson Pinto Nogueira
que tentou e conseguiu incorporar gratiﬁcação a qual
em tempo algum teve direito junto a Prefeitura Municipal de Anchieta.
Esta aﬁrmativa está embasada no fato de que o Sr. Adson Pinto Nogueira não foi em tempo algum servidor
efetivo da Prefeitura, e quando muito, exerceu cargos
em comissão demissíveis ad nutum, fato que não lhe
restava qualquer opção por vencimento, muito menos
receber gratiﬁcação. (destaques nossos)
O Sr. Adson Pinto Nogueira recebeu de incorporações indevidas os seguintes valores:Tabelas
Exercício de 2011:
Exercício de 2012:
Exercício de 2013:
Exercício 2014:
Exercício de 2015:
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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A concessão do benefício de incorporação de gratiﬁcação a título de estabilidade ﬁnanceira indevidamente
concedida ao Sr. Adson Pinto Nogueira foi determinada
pelos Srs. Dalva da Matta Igreja, Terezinha Vizzoni Mezadri e Carlos Waldir Mulinari de Souza, e, portanto, todos
eles devem ser chamados para solidariamente com o Sr.
Adson Pinto Nogueira responderem pelo prejuízo ocasionado ao erário com pagamentos indevidos ao Sr. Adson Pinto Nogueira, lhes sendo passíveis de condenação
em débito no montante de 95.376,99 VRTE.
No caso das Sras. Dalva da Matta Igreja e Terezinha Vizzoni Mezadri 27.954,21 VRTE as mesmas se responsabilizam também por ter efetivado pagamentos indevidos
ao servidor Adson Pinto Nogueira em 48.971,68 VRTE e
27.954,21 VRTE respectivamente.
Nesta situação de efetuar pagamentos indevidos a servidor que não detinha o efetivo direito à incorporação de
gratiﬁcação a título de estabilidade ﬁnanceira também
deve ser responsabilizado Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, parcialmente solidário com os Srs. Dalva da Matta
Igreja, Terezinha Vizzoni Mezadri, Carlos Waldir Mulinari
de Souza e Adson Pinto Nogueira, pelos dispêndios efetuados no montante de 18.451,10 VRTE, solidariamente, no tocante ao Sr. Adson Pinto Nogueira devemos destacar que sua responsabilização se dá por indícios claros
de que o mesmo se habilitou e, consequentemente, recebeu o benefício da incorporação com evidentes traços
de má-fé em suas ações.
Uma porque, como dito, não detinha o tempo suﬁciente,
nunca recebeu qualquer gratiﬁcação na Prefeitura Municipal de Anchieta que lhe proporcionasse uma incorporação e, especialmente, se combinado com as funções
e atribuições do cargo em que exercia na Câmara Muni-

cipal de Anchieta, no caso, Controlador Geral, o que lhe
traz responsabilização de conhecimento dos fatos que se
referiam a benefícios concedidos.
Outra pode ser depreendida por suas ações junto ao
presente processo em que tempo algum houve qualquer
instrução que lhe fosse demandada situação de chamamento e ainda assim demonstra uma preocupação exacerbada, tendo intervindo em momento, inclusive inapropriado, para obtenção de cópia dos autos, apresentação de certidões e contagens de tempo para retiﬁcação
em sua ﬁcha funcional já no exercício de 2014.
Por ﬁm, o estreito relacionamento identiﬁcado quando avaliado as participações do Sr. Adson Pinto Nogueira com a então Presidente da Câmara Municipal de Anchieta Dalva da Matta Igreja, inclusive uma das autoras
do projeto de lei que estabeleceu incorporação, e que foi
uma das autoridades que concedeu irregularmente a incorporação de gratiﬁcação ao servidor. Evidências quanto a proximidade dos agentes mencionados anteriormente podemos destacar: Processo TC 2020/2012 em
que discute-se interesse público em viagem internacional para participação em feira de negócios na China efetuada pelos dois (Dalva e Adson); Processo TC 4407/2013
em que é concedida diária ao Sr. Adson para ir à Assembleia Legislativa representando a Presidente da Câmara,
Sra. Dalva; Na documentação constante destes autos, TC
7343/2013 pode-se perceber que logo ao tomar posse
no cargo efetivo de Agente Administrativo já foi nomeado para cargo comissionado; Também neste processo
TC 7343/2013, embora não seja alvo de discussão, mas
o Sr. Adson Pinto Nogueira recebeu por ordenamento da
despesa da Sra. Dalva da Matta Igreja, durante o período
em que era Controlador Geral, recursos ﬁnanceiros a tíwww.tce.es.gov.br

tulo de jeton por participação em comissão permanente,
feito este que a primeira vista, é incompatível para funções quem tem obrigatoriedade de ﬁscalizar, como seria
o cargo de controlador.
Por estas razões, o Sr. Adson Pinto Nogueira deve ser
chamado aos autos para se manifestar, em obediência
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ser condenado a ressarcir ao erário valor indevidamente recebido, solidariamente, à medida de suas participações com os demais responsáveis,
no montante de 95.376,99 VRTE.
Destaca-se que ante a possibilidade de mantença da irregularidade e do ilícito praticado com má-fé o Sr. Adson
Pinto Nogueira além da condenação em débito e apenamento com multa, poderá sofrer “pena de inabilitação
para o exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança, por prazo não superior a cinco anos” na forma do
artigo 139 da LC 621/12.”
Justiﬁcativas
Conforme já exposto, os Responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas nos mesmo termos. De acordo com eles:
Pois bem, como é de notório conhecimento, os atos administrativos gozam do atributo de presunção de veracidade e legalidade.
(...)
A solução é aplicar o princípio da legalidade dos atos administrativos, dando prosseguimento aos pagamentos
de benefícios concedidos anteriormente.
Havendo provocação, caso existam indícios de irregularidade, deve a Administração promover uma reanálise
do caso. Porém, não foi isto que ocorreu. Até o presente momento, nenhuma denúncia foi protocolizada no LeSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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gislativo, relatando irregularidade no pagamento do benefício previsto na extinta Lei n° 743/2011.
O mesmo argumento se pode utilizar na análise do item
que averigua a regularidade do pagamento do benefício
ao servidor Adson Pinto Nogueira.
Por esta razão, adotando-se a proporcionalidade e razoabilidade, não se poderia exigir conduta diversa da que foi
praticada pelo ora Justiﬁcante, motivo pelo qual requer
o afastamento de aplicação de sanção administrativa ou
imposição de ressarcimento.
Análise
O presente indício de irregularidade independe da análise de constitucionalidade da Lei Municipal n° 743/2011.
Trata-se da concessão de estabilidade ﬁnanceira a servidor que não preencheu os requisitos previsto na lei
que criou o benefício. Ou seja, trata da concessão ilegal da estabilidade ﬁnanceira ao servidor Adson Pinto
Nogueira.
A responsabilidade pelo dano ao erário também não se
restringe ao ordenador de despesa que primeiramente
concedeu, ilegalmente, o benefício ao servidor. Estende-se aos demais ordenadores de despesas que realizaram
o pagamento, uma vez que a Administração Pública deve
anular atos ilegais independente de provocação.
Portanto, conforme o exposto, por receber o benefício da estabilidade ﬁnanceira sem possuir o tempo de
serviço necessário, conforme previsão na Lei Municipal de Anchieta n° 743/2011, sugere-se que seja mantida a irregularidade, sendo passível de ressarcimento, por parte do senhor Adson Pinto Nogueira, o valor
de 95.376,99 VRTE em solidariedade com a Sra. Dalva
da Matta Igreja no montante de 48.971,68 VRTE, com

a Sra. Terezinha Vizzoni Mezadri em 27.954,21, e com o
Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus e o Sr. Carlos Waldir Mulinari de Souza no montante de 18.451,10 VRTE, conforme item anterior.
Afasto, contudo, a responsabilidade imputada ao Sr. Carlos Waldir Mulinari, pois conforme se veriﬁca da planilha
de pagamento citada acima, é possível aferir que o responsável não foi o ordenador de despesa dos pagamentos realizados irregularmente.
Denota-se da lista que compõe os valores pagos irregularmente, que os pagamentos foram realizados por diversos Presidentes da Câmara Municipal, na condição de
ordenadores de despesas, cujos quais os ressarcimentos
já estão sendo atribuídos, sendo que o Sr. Carlos Waldir
Mulinari era apenas Secretário da Mesa Diretora, e não
ordenou a despesa.
No que toca ao benefício, registro, ainda, que além da
concessão da estabilidade ﬁnanceira ser indevida ao servidor Adson Pinto Nogueira em razão de não ter sido
preenchido o requisito do lapso temporal exigido pela
lei, fora também irregular porque o percentual a ele concedido se deu com base em Resolução, editada inclusive em data posterior ao requerimento formulado pelo
servidor em que solicita a aludida incorporação com base na Lei 743/2011, conquanto sabemos que os direitos
são assegurados mediante reserva de Lei, conforme preceituam os princípios da legalidade e da reserva legal.
Isso porque, a Lei 743/2011 assegurou o direito à incorporação de gratiﬁcação percebida por 72 ou 120 meses,
conforme o caso, se ininterruptos ou não. Todavia, não
há registro nos autos de que o aludido servidor tenha recebido gratiﬁcação alguma antes de investido no cargo
efetivo na Câmara Municipal, pois todo o período antewww.tce.es.gov.br

rior averbado pelo servidor, se refere a exercício de tempo de serviço prestado em cargo comissionado.
Assim, temos por premissa que o servidor recebeu remuneração pelo exercício de cargo em comissão e não
gratiﬁcação, forma de agregar a remuneração de servidor efetivo quando em exercício de cargo em comissão
ou função gratiﬁcada.
Desta forma, diferente dos demais servidores que eram
efetivos e faziam jus a gratiﬁcação de 40% pelo exercício
de cargo comissionado, estes por força da Lei 743/2011,
implementaram a condição legal para incorporar a gratiﬁcação percebida por mais de 72 meses; enquanto o servidor Adson, ainda que a norma fosse declarada constitucional, não teria implementado a condição, visto que,
durante o exercício de tempo anterior recebeu remuneração pelo exercício de cargo em comissão e, não, gratiﬁcação, tampouco, durante o lapso temporal erigido pela lei.
Sendo assim, por todas as razões expostas, veriﬁco que
o aludido servidor, de forma alguma, cumpriu as condições exigidas pela lei, tanto pelo critério da percepção de
gratiﬁcação, quanto pelo critério temporal em que essas
gratiﬁcações deveriam ter sido realizadas a ﬁm de sua
perenidade ser devida.
Por estas razões, acompanho parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, entendo que houve pagamento indevido ao
servidor em questão, razão pela qual mantenho a aludida irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente.
Após prolação do voto do relator e do voto vista proferido por mim o recorrente protocolou petição intercorrenSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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te, informando que o recorrente ingressou com ação declaratória perante ao Juízo da Comarca de Anchieta pleiteando a percepção da gratiﬁcação por ele requerida.

houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

O Juiz ao analisar o pedido cautelar, assim decidiu in verbis:

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

O autor ADSON PINTO NOGUEIRA ingressa com a presente demanda declaratória em face da CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA com o ﬁto de ser reconhecida a legalidade do pagamento da verba intitulada por lei como
estabilidade ﬁnanceira.
Aduz em sua inicial, que compõe o quadro de servidores da Câmara, e que recentemente o Presidente da casa
instaurou um procedimento administrativo a ﬁm de apurar a legalidade da estabilidade ﬁnanceira do autor. Segundo o ingressante, o ato do Presidente da Câmara foi
deﬂagrado após o voto vista do Conselheiro do Tribunal
de Contas no ITC 00274/2017, voto este que fez considerações contrárias ao pagamento das verbas percebidas
pelo mesmo, posto que não preenchidos os critérios estabelecidos na legislação municipal para tanto.
Movido pelo interesse de declarar a legalidade e a manutenção do seu salário, o requerente ingressa com a presente ação, buscando, liminarmente, o deferimento do
seu pedido a ﬁm de impedir a suspensão da gratiﬁcação
concedida pela lei 743/2011.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela de urgência, é necessário
veriﬁcar a presença dos elementos autorizativos para a
sua concessão. Neste ínterim, dispõe o artigo 300, do
Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando

Deve-se analisar a probabilidade do direito e o periculum in mora. Em relação ao primeiro elemento, Luiz Guilherme Marinoni disserta que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela
dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que
surge da confrontação das alegações e das provas com
os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de conﬁrmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz deve se
convencer que o direito é provável para conceder tutela provisória”.
No que tange ao periculum in mora, o célebre autor destaca que “a tutela provisória é necessária simplesmente
porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano
e risco ao resultado útil do processo como alusões ao
perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”
No caso dos autos, entendo, ao menos a priori, que o
benefício deve ser mantido em detrimento da preservação da verba salarial de caráter alimentar. Ademais, não
houve nenhuma decisão deﬁnitiva por parte do Tribunal
de Contas.
www.tce.es.gov.br

Ao menos em sede de cognição sumária, a legislação
municipal em momento algum exigiu que o tempo de
serviço prestado estaria restrito à qualidade de servidor
efetivo, sendo cabível a acumulação do prazo laborado
junto ao Município de Anchieta na ocupação de cargo
comissionado, já que a lei 743/2011 utiliza apenas a expressão “tempo de serviço prestado ao Município de Anchieta/ES”, sem especiﬁcar a natureza do cargo.
Portanto, em análise sumária, entendo que não houve
infringência ao princípio da legalidade.
Diante do risco de redução da renda e do amparo legal
traduzido nas linhas acima, estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil.
Sendo assim, deﬁro o pedido de antecipação de tutela,
determinando que a Câmara Municipal de Anchieta/ES
abstenha-se em suspender o pagamento da gratiﬁcação
do servidor, ora demandante.
Intimem-se as partes sobre a presente decisão.
Cite-se.
Nesse passo, embora a decisão dessa Corte de Contas
não esteja vinculada as decisões do judiciário, decido
que a fase de execução desse processo, esta ﬁcará condicionada ao julgamento do processo judicial nº 000152664.2018.8.08.0004 em trâmite na 1ª Vara da comarca de
Anchieta/ES.
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o 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 apreciação.
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 raSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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zões expostas pelo relator, em:
CONHECER da presente representação;
RESOLVER o incidente de inconstitucionalidade, suscitado pela área técnica, indicado no item 2.1 da ITC nº
00274/2017-5, no sentido de que seja NEGADA aplicabilidade aos termos da Lei Municipal de Anchieta nº
743/2011, em razão de afronta a Constituição Federal,
consoante os fundamentos explicitados no presente voto, com amparo no artigo 176 da LC 621/12, cujos efeitos/pagamentos deverão ser cessados, a partir da presente decisão, para todos os servidores que percebam
vantagens pecuniárias decorrentes da aludida lei;
Considerar PROCEDENTE a representação, nos termos
do art. 95, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c
artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
4. CONVERTER o processo de ﬁscalização em Tomada
de Contas Especial, na forma do artigo 57, inciso IV, da
Lei Complementar n° 621/2012, ante a manutenção da
irregularidade constante do item 3.2 da ITC 274/2011,
bem como em face da existência de dano ao erário no
valor total equivalente a 95.376,99 VRTE;
5. AFASTAR a responsabilidade atribuída ao Sr. Carlos
Waldir Mulinari de Souza, constante da irregularidade
do item 3.2 Incorporação de Gratiﬁcações – Estabilidade
Financeira Indevida da ITC (item III.2 da ITI 2292/2015),
acolhendo as razões de justiﬁcativa apresentada às ﬂs.
623-638, para julgar REGULARES AS CONTAS;
6. MANTER os indicativos de irregularidade constante
da ITC 274/2011, itens 3.1 Pagamento e Recebimento
de Gratiﬁcação Incorporada com Base em Lei Inconstitucional (item III.1 da ITI 2292/2015) e 3.2 Incorporação de Gratiﬁcações – Estabilidade Financeira Indevida

(item III.2 da ITI 2292/2015), rejeitando as razões de justiﬁcativa apresentadas para julgar IRREGULARES as contas de:
6.1 Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em razão
do cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário disposta no item 4.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do valor
equivalente a 48.971,68 VRTE ao erário municipal, em
solidariedade com Adson Pinto Nogueira, aplicando-lhe
MULTA na quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com amparo no artigo 388 do RITCEES;
6.2 Terezinha Vezzone Mezadri – Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão
do cometimento da infração disposta no item 4.1.1 da
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira,
do valor equivalente a 27.954,21 VRTE ao erário municipal, aplicando-lhe MULTA na quantia equivalente a R$
5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no artigo 388 do
RITCEES;
6.3 Jocelém Gonçalves de Jesus – Presidente da Câmara
Municipal em 2015, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao erário municipal, aplicando-lhe MULTA na quantia equivalente a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no artigo 388
do RITCEES;
www.tce.es.gov.br

6.4 Adson Pinto Nogueira – servidor da Câmara Municipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com os demais responsáveis, conforme itens anteriores, do valor equivalente a
95.376,99 VRTE, aplicando-lhe MULTA na quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no
artigo 388 do RITCEES.
7. A fase de execução desse processo, esta ﬁcará condicionada ao julgamento do processo judicial nº 000152664.2018.8.08.0004 em trâmite na 1ª Vara da comarca de
Anchieta/ES.
8. DETERMINAR, nos termos do art. 83, caput e parágrafo 1° da Lei Complementar n° 621/2012, à Câmara Municipal de Anchieta que promova, no prazo assinado por
esta Corte, a instauração de Tomada de Contas Especial
em relação à apuração de valores pagos indevidamente
a título de Estabilidade Financeira ao servidor Adson Pinto Nogueira, a ﬁm de que seja apurado quanto o servidor
recebeu indevidamente e seja promovida a restituição
ao erário, com correção monetária, por parte do respectivo ordenador de despesa em solidariedade com o servidor Adson Pinto Nogueira, referente ao período posterior a outubro de 2015;
9. DAR CIÊNCIA aos interessados;
10. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
37ª SESSÃO ORDINÁRIA 23/10/2018
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DISCUSSÃO DO PROCESSO TC-07343/2013-8
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
CONDUTORA: CONSELHEIRA EM SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS
A SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS – Este processo já tem o voto do conselheiro substituto Marco Antonio. Mas tenho uma questão de ordem. QUESTÃO DE ORDEM – PROCESSO TC
7343/2013. Senhor Presidente, provoco questão de ordem, nos termos do artigo 76, caput e p. único, do Regimento Interno, para que Vossa Excelência delibere se,
nos casos em que haja incidente processual provocado
durante o julgamento do processo e, nesse ínterim, haja término de substituição, a relatoria do incidente processual ﬁcará a cargo do Conselheiro que já proferiu voto
acerca do mérito processual ou a cargo do Conselheiro
que inicia o seu período de substituição. O Sr. Adson Pinto Nogueira, depois de já iniciado o julgamento do Processo TC 7343/2013, protocolizou expediente, por meio
do qual requereu o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito de demanda judicial que trata do mesmo tema enfrentado por esta Corte. Ocorre que, neste
caso, ainda na vigência do seu período de substituição, o
Conselheiro Marco Antonio da Silva proferiu o voto em
sessão, tendo, inclusive, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner também já proferido Voto Vista. Entendo que
o ponto acerca da competência para relatar o incidente
processual provocado pelo Sr. Adson Pinto Nogueira, nos
autos do Processo TC 7343/2013, não encontra resposta
evidente do regramento da Corte, razão pela qual suscito a questão de ordem. Ressalto, ainda, que, ao meu ver,
tal questão não se encontra no âmbito da questão de or-

dem enfrentada por este Colegiado na 25ª Sessão Ordinária do Plenário, na qual se decidiu que proferir, para o
ﬁm de aplicar o artigo 82, §7º, do RITCEES, signiﬁca expor a convicção em sessão, bem como que, não sendo o
caso de expedição de medida cautelar, não há razão para análise monocrática de questão processual e posterior
referendo do colegiado.

O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
Igualmente.

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - No presente caso, tenho o entendimento de que deveria ser apreciada pelo conselheiro
que já proferiu o voto. Entretanto, aproveito para colher
o entendimento da Corte.

O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Senhor presidente, não estou presidindo o processo. Fui pego de surpresa quanto exatamente ao teor da questão de ordem, vossa excelente trouxe nesse
momento. Apenas fui, digamos assim, recebi a patrona do sr. Adson, em gabinete. E ele colocou que havia
um procedimento judicial com data de distribuição em
11/07/2018. É uma ação declaratória. E essa ação cuida exatamente dessa gratiﬁcação por ele percebida. E
nessa ação foi citado o voto-vista prolatado pelo conselheiro Domingos. O magistrado coloca, em seu entendimento, que o benefício deve ser mantido em detrimento
da preservação da verba salarial de caráter alimentar. E
ademais não houve nenhuma decisão deﬁnitiva por parte do Tribunal, ainda não. (leitura) Analisando essa decisão que foi trazida hoje - tomei conhecimento um pouco antes da sessão - não colide com os termos do meu
voto. Mas colide com os termos da decisão trazida pelo
eminente conselheiro Domingos Taufner. Então, já que
coube a mim, neste momento, a manifestação quanto
ao pedido de sobrestamento, temos feito dessa maneira em processo de pessoal. Temos sobrestado, embora
haja a independência das instâncias, temos sobrestado
para que não haja colisão das decisões do Tribunal de
Contas com a decisão judicial do futuro. Então, acho interessante que o Tribunal sim promova o sobrestamen-

O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Pronunciei o voto-vista neste processo.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Não. Só com relação à questão de ordem.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Se podemos ou não. Quer dizer, quem vai ser o...
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Se esse incidente trazido deverá ser
decidido pelo conselheiro que já proferiu o voto. Uma
vez que o julgamento, sequer, acabou.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – A opinião de vossa excelência.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - É que deve ser aquele que já proferiu.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Vou acompanhar também.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Acompanho também.
www.tce.es.gov.br

A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS – É o meu entendimento também.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Concedo a palavra ao conselheiro
Marco Antonio, esclarecendo que há esse incidente.
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to do feito em gabinete até a decisão ser trazida. Embora tenha trazido o voto do relator e do eminente procurador. Não colide com os termos do voto do relator, mas
a decisão pode vir a ser colidente em razão do voto-vista apresentado.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Submeto para apreciação a proposta de sobrestamento.
O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – Só queria que pudesse ser esclarecido, seria somente em relação a uma questão, também não conheço o processo na
integralidade, teria risco de prescrição no sobrestamento da questão, ou seria só desse ponto ou se há outros
pontos no processo? Porque senão seria como foi feito no caso do 13º, que sobrestava apenas um caso para
que não houvesse...e dava prosseguimento. Eu nem abri
aqui as peças para saber se existem outras irregularidades que possam....para que o julgamento prossiga. Senão tem esse risco de prescrição. Também não chequei,
por isso estou consultando.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Senhor presidente, havendo risco de prescrição, há uma
decisão judicial aqui que impede a câmara de suspender
qualquer tipo de pagamento. Então, qualquer decisão
que o Tribunal tomasse aqui não teria efeito imediato,
porque já há uma decisão. Mas nada impede que julguemos o mérito e depois - que já é a posição do Tribunal sobre o assunto - já cumpriríamos o nosso prazo de prescrição aqui para julgarmos o mérito. E, posteriormente,
a nossa decisão somente seria executada caso essa cautelar fosse derrubada ou ele perdesse no mérito judiciário. Essa é a minha opinião.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA

SILVA – Só deixar claro que o voto do eminente conselheiro Domingos ele coloca que a decisão seja cumprida
imediatamente. Obviamente mudaríamos se for o caso.
Nos termos da decisão apenas para aguardar a posição
lá no processo judicial. Em sendo essa a decisão do Colegiado, no sentido de prosseguimento e fazendo o enfrentamento meritório, minha posição é utilizar antecipação
de tutela. Mantidos os termos da decisão já por mim trazida, que foi no sentido... apenas para rememorar porque já ﬁzemos isso há algum tempo.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Nem o conselheiro Rodrigo Coelho conhece esse assunto, porque foi antes da sua entrada aqui.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Resolver incidente no sentido de que seja negada...A posição de vossa excelência foi no sentido de que
seja negada a eﬁcácia da lei municipal. E a minha posição
é resolver o incidente no sentido de que seja dado eﬁcácia aos termos da Lei Municipal 743, em razão de inexistir afronta à Constituição Federal. Afastar o indicativo de
regularidade, considerar improcedente. Vossa excelência entendeu que havia vício de iniciativa. Entendi que
não. Utilizo neste momento, após tomar conhecimento
dessa decisão, apenas como reforço argumentativo, que
há uma antecipação de tutela – ainda que não seja exaurimento meritório. Mas ela entende que não houve violação aos termos da Lei Municipal 743/2011. Mantido
exatamente os termos do voto já prolatado.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Só para observar. Este processo está
em Plenário apenas para que a gente se manifeste sobre
a inexequibilidade ou não da lei. Após, isso retorna à câmara para apreciação do mérito.
www.tce.es.gov.br

O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Ele subiu, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Pela relevância. Ok! De fato, na questão agora incidental, o conselheiro Marco Antonio propõe o sobrestamento. O conselheiro Domingos diverge.
Mas diz que se for prevalente o seu voto...
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Reformulo o meu voto para não dar execução imediata.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – A execução ﬁcará condicionada à decisão judicial.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
E o processo vai ao Ministério Público, e assim que a decisão judicial ocorrer...
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Então, vamos inicialmente abordar
apenas a questão do incidente. Se sobrestamos ou se
julgamos e a execução ﬁcará condicionada à avaliação
com decisão judicial. Há dois pontos com relação a esse
incidente. Um ponto do conselheiro relator, conselheiro
Marco Antonio, e um ponto trazido pelo conselheiro Domingos, aqui em sessão, pela manutenção do julgamento, mas com eﬁcácia. Em discussão esse ponto. Em votação.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Acompanho o conselheiro Domingos.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
Da mesma forma, pelo julgamento.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Então, a questão do incidente está
decidida no sentido de manutenção do julgamento com
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efeitos, aguardando a decisão judicial. Vamos agora continuar a análise de mérito. A análise de mérito, o relator, conselheiro Marco Antonio, foi no sentido de que seja dada eﬁcácia à lei municipal e pela improcedência da
representação. S.exa, o conselheiro Domingos, divergiu,
com o ressarcimento e multa. Agora, apreciando o mérito. Permanece uma divergência. Em discussão. Em votação.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Acompanho o conselheiro Domingos.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
Voto com a divergência do conselheiro Domingos.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Então vamos proclamar com o voto
divergente do conselheiro Taufner. Vencido o relator. (ﬁnal)
1. ACÓRDÃOTC-1463/2018
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 expostas, em:
1.1. CONHECER da presente representação;
1.2. RESOLVER o incidente de inconstitucionalidade, suscitado pela área técnica, indicado no item 2.1 da ITC nº
00274/2017-5, no sentido de que seja NEGADA aplicabilidade aos termos da Lei Municipal de Anchieta nº
743/2011, em razão de afronta a Constituição Federal,
consoante os fundamentos explicitados no presente voto, com amparo no artigo 176 da LC 621/12, cujos efeitos/pagamentos deverão ser cessados, a partir da presente decisão, para todos os servidores que percebam
vantagens pecuniárias decorrentes da aludida lei, for-

mando prejulgado;
1.3. Considerar PROCEDENTE a representação, nos
termos do art. 95, II, da Lei Complementar Estadual
621/2012 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.4. CONVERTER o processo de ﬁscalização em Tomada
de Contas Especial, na forma do artigo 57, inciso IV, da
Lei Complementar n° 621/2012, ante a manutenção da
irregularidade constante do item 3.2 da ITC 274/2011,
bem como em 1.face da existência de dano ao erário no
valor total equivalente a 95.376,99 VRTE;
5. AFASTAR a responsabilidade atribuída ao Sr. Carlos
Waldir Mulinari de Souza, constante da irregularidade
do item 3.2 Incorporação de Gratiﬁcações – Estabilidade
Financeira Indevida da ITC (item III.2 da ITI 2292/2015),
acolhendo as razões de justiﬁcativa apresentada às ﬂs.
623-638, para julgar REGULARES AS CONTAS;
1.6. MANTER os indicativos de irregularidade constante da ITC 274/2011, itens 3.1 Pagamento e Recebimento de Gratiﬁcação Incorporada com Base em Lei Inconstitucional (item III.1 da ITI 2292/2015) e 3.2 Incorporação de Gratiﬁcações – Estabilidade Financeira Indevida
(item III.2 da ITI 2292/2015), rejeitando as razões de justiﬁcativa apresentadas para julgar IRREGULARES as contas de:
1.6.1 Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em
razão do cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário disposta no item 4.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do
valor equivalente a 48.971,68 VRTE ao erário municipal,
www.tce.es.gov.br

em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, aplicando-lhe MULTA na quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com amparo no artigo 388 do RITCEES;
1.6.2 Terezinha Vezzone Mezadri – Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão
do cometimento da infração disposta no item 4.1.1 da
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira,
do valor equivalente a 27.954,21 VRTE ao erário municipal, aplicando-lhe MULTA na quantia equivalente a R$
5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no artigo 388 do
RITCEES;
1.6.3 Jocelém Gonçalves de Jesus – Presidente da Câmara Municipal em 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012,
em razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao erário
municipal, aplicando-lhe MULTA na quantia equivalente
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no artigo
388 do RITCEES;
1.6.4 Adson Pinto Nogueira – servidor da Câmara Municipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com os demais responsáveis, conforme itens anteriores, do valor equivalente a
95.376,99 VRTE, aplicando-lhe MULTA na quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no
artigo 388 do RITCEES.
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1.7. A fase de execução desse processo, esta ﬁcará
condicionada ao julgamento do processo judicial nº
0001526-64.2018.8.08.0004 em trâmite na 1ª Vara da
Comarca de Anchieta/ES.
1.8. DETERMINAR, nos termos do art. 83, caput e parágrafo 1° da Lei Complementar n° 621/2012, à Câmara
Municipal de Anchieta que promova, no prazo assinado
por esta Corte, a instauração de Tomada de Contas Especial em relação à apuração de valores pagos indevidamente a título de Estabilidade Financeira ao servidor Adson Pinto Nogueira, a ﬁm de que seja apurado quanto o
servidor recebeu indevidamente e seja promovida a restituição ao erário, com correção monetária, por parte do
respectivo ordenador de despesa em solidariedade com
o servidor Adson Pinto Nogueira, referente ao período
posterior a outubro de 2015;
1.9. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.10. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Por maioria, sem divergência, nos termos do voto-vista reformulado do conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o então relator, conselheiro
substituto Marco Antonio da Silva. 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: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Sil-

va (relator, nos termos do artigo 86, parágrafo 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
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator nos termos do art. 86, §2º,
do Regimento Interno
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 05/02/2019
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1464/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05051/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: LUIZ CARLOS REBLIN, EIDA MARIA BORGES
GONSALVES, CRISTIANE STEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL

www.tce.es.gov.br

DE SAÚDE DE SERRA – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR
COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCA ACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores LUIZ
CARLOS REBLIN, EIDA MARIA BORGES GONSALVES e
CRISTIANE STEM.
Com base no Relatório Técnico n.º 00910/2017-4 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00298/2018-9, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00322/2018-9, por meio da qual os
gestores responsáveis foram citados para justiﬁcar os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1.1. Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários;
3.2.2.1. Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens em almoxarifado, inventário físico (INVMOV) e
no Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens em
almoxarifado (TERALM);
3.2.2.2. 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);
3.2.2.3. Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens imóveis e o inventário físico (INVIMO).
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justiﬁcativas (Defesa n.º 01178/2018-1),
bem como documentação de apoio (Peça Complementar n.º 16583/2018-2).
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

125

ATOS DO PLENÁRIO

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 das irregularidades referentes à divergência apurada entre os registros contábeis de bens em almoxarifado, inventário físico e no Termo circunstanciado
elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens em almoxarifado (item 3.2.2.1
do Relatório Técnico) e à divergência apurada entre os
registros contábeis de bens móveis, inventário físico e no
Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens móveis
(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 efetue
os ajustes necessários para adequar os registros contábeis e patrimoniais, relativos aos bens em almoxarifado
e bens móveis, à real situação da entidade..
Ao ﬁnal, opina pela regularidade com ressalvas da prestação de contas.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
04777/2018-8, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, ratiﬁcou a conclusão técnica, sugerindo
a regularidade com ressalvas das contas, com expedição
de determinação.
É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual, com
expedição da determinação propostas. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo téc-

nico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 03094/2018-1,
abaixo transcritos:
“2- ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AOS TERMOS DE CITAÇÃO 491/2018-2,
492/2018-7 e 493/2018-1
2.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários. (ITEM 3.2.1.1 DO RTC 910/2017-4).
Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64.
De acordo com o item 3.2.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 910/2017-4,
Conforme demonstrado na Tabela 12, veriﬁcou-se divergências nos extratos bancários:
Banco
001
001
001
021

Agência

Conta

Tipo

1301-3
301-3
1301-3
0110

Conta 1
44449-9_
1
44450-2_
2
44451-0_
1
21687769_ 2

da Fonte

de Divergência

Recurso
1-203-0000
1-203-0000
1-203-0000
1-204-0032

-0,55
-1.288,19
-1.001,23
-1.459,81

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.
JUSTIFICATIVAS
13185/2018-5)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Constatou que não houve o encaminhamento, à época,
de forma adequada, dos extratos bancários. Anexamos
ao presente, ofício do setor competente bem como os
extratos bancários objetivando sanar tais divergências e
possibilitando a análise dos saldos contábeis.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Fonte: Processo TC 05051/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016

A defesa relata que não houve na época o encaminhamento de forma adequada dos extratos bancários. Diante disso, a defesa relata ter anexados os extratos bancários aos autos objetivando sanar tais divergências e possibilitando a análise dos saldos contábeis.

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação

De fato, constata-se que os referidos extratos foram encaminhados e os seus respectivos saldos estão de acordo
os valores registrados na contabilidade.

* Não constam os estratos bancários no arquivo EXTBAN.

Portanto, diante das justiﬁcativas e documentação encaminhada, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis reﬂetem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários. Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.

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$
28.083.077,52, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o valor de R$ 28.079.327,74, ou
seja, uma diferença de R$ 3.749,78.
Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente
www.tce.es.gov.br

2.2 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens em almoxarifado, inventário físico (INVALM)
e no Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos
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bens em almoxarifado (TERALM). (ITEM 3.2.2.1 DO RTC
910/2017-4).
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 3.2.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 910/2017-4,
Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens em
almoxarifado, conforme apresentado no Balanço Patrimonial, apresenta divergência signiﬁcativa em relação
ao valor apurado no inventário de bens em almoxarifado (INVALM).
Além disso, veriﬁca-se que o saldo apurado no Termo
circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens em almoxarifado (TERALM), apresentou o valor de R$ 6.133.997,98, ou
seja, divergente dos saldos apresentados no balanço patrimonial (R$ 6.474.414,65) e o inventário de bens em almoxarifado (R$ 6.204.851,75).
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justiﬁcativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
JUSTIFICATIVAS
13185/2018-5)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
A divergência apontada, observada na tabela acima, totalizada em R$ 269.562,26, foi apurada no exercício seguinte (ano de 2017), conforme PCA enviada à época, vejamos parte do Termo Circunstanciado da Comissão do
Almoxarifado da Saúde da Prefeitura Municipal da Serra
- Exercício de 2017

(FIGURA)
Observa-se que a comissão identiﬁcou tal divergência,
CONFORME DESTACAMOS ABAIXO:
“Entretanto, foi apontado pelo setor da Contabilidade da
Prefeitura da Serra uma diferença R$ 269.117,31. Esta
diferença não consta no Inventário do Almoxarifado da
Saúde, somente no Balanço Contábil. Ainda segundo a
contabilidade esta diferença refere-se a material gráﬁco
adquirido em 2016. Pela análise da Comissão acredita-se
que foi material de classiﬁcação equivocada pelo sistema SMAR sendo assim aberto chamado nº 118459/2018
com o intuito de solucionar o exposto.”
“Apontou-se também uma diferença no valor R$449,00
referente a material de laboratório (agitador de tubo)
adquirido pela Secretaria em 2015. O setor de almoxarifado da Saúde deu entrada no sistema de estoque em
10/02/2015 através da Nota Fiscal 8001284 e posteriormente deu saída para o Setor Superintendência de Atenção à Saúde, logo o material não consta no Inventário do
Almoxarifado da Saúde e, aparece no Balanço Contábil
como estoques sobressalentes a alienar”.
Nesse sentido, a comissão informa que a divergência trata-se de classiﬁcação equivocada no sistema de materiais, a classiﬁcação utilizada foi de serviços gráﬁcos, nota-se que a própria comissão abriu um chamado junto à
empresa responsável pela administração e manutenção
do software para que seja corrigido no sistema tal classiﬁcação afastando, nos próximos relatórios, tais divergências.
RELATÓRIO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO DA
SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA EXERCÍCIO DE 2017
www.tce.es.gov.br

O Inventário do Almoxarifado da Saúde da Prefeitura
Municipal da Serra foi regulamentado pela Portaria 040/
SESA/2017 que institui e nomeia membros da comissão
de inventário, no uso de suas atribuições legais e estatutárias. Ficaram designados para compor a comissão de
inventário, os seguintes servidores: Jaqueline Fonseca
Carvalho, Alexandre Canas Ribeiro, Mônica Nogueira Altoé, Ressana Bezerra Rezende, Raika Gonçalves Spala Favoretti, Rejanne Leal Nascimento Cruz Martins.
Os auxiliares da comissão de inventário foram nomeados
através da mesma portaria, sendo eles: Ana Maria Melo
Castor, Antônio Miguel dos Anjos, Marly Poloni de Souza,
Ronaldo Panetto Blandino.
O período da realização do inventário foi de 15 a 31 de
dezembro de 2017 e teve por objetivo promover o inventário dos impressos, materiais médico hospitalares,
materiais expediente, materiais odontológicos e medicamentos em estoque no almoxarifado da saúde, para
atender à exigência do Tribunal de Contas e favorecer a
organização do almoxarifado. E o decreto 1.747, de 22
de setembro de 2017 da prefeitura da Serra.
Antes do período da realização do inventário foi realizada uma capacitação com todos os funcionários, com objetivo de esclarecer os procedimentos e atribuições de
cada um durante a realização do inventário.
Execução do inventário
Foram elaborados envelopes contendo os itens a serem
inventariados, os quais foram distribuídos diariamente
às respectivas duplas, sendo assinados após o término
da contagem pelas duplas inventariantes e pelos supervisores.
Foi realizada a 1ª contagem de todos os itens do almoxaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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rifado. Em seguida foi realizada a 2ª contagem com duplas diferentes feita uma análise destas duas contagens,
e para os itens que apresentaram desacordo, foram feitas novas contagens até que um mesmo valor fosse encontrado.

dar saída imediatamente, portanto o produto ﬁcou no
estoque;

Observamos algumas divergências em relação ao quantitativo do físico e o encontrado no sistema (SMAR), justiﬁcadas pelos tópicos abaixo:

Medicamentos

Materiais Hospitalares
• Os colaboradores responsáveis pela digitação confundiram-se nas unidades de medida e quantidades liberadas, gerando erro na saída dos itens dispensados no sistema (SMAR);
• Erros na separação dos produtos diferente do quantitativo estabelecido de saída do sistema;
• Durante a contagem foram encontrados produtos com
cadastro duplicado e na ocasião juntamos os saldos em
um único código inativando o outro;
• Alguns produtos foram dado entrada como serviço, como por exemplo jaleco e ao dar entrada na nota ﬁscal,
dar saída imediatamente, portanto o produto ﬁcou no
estoque.
Materiais Odontológicos
• Os colaboradores responsáveis pela digitação confundiram-se nas unidades de medida e quantidades liberadas, gerando erro na saída dos itens dispensados no sistema (SMAR);
• Erros na separação dos produtos diferente do quantitativo estabelecido de saída do sistema;
• Alguns produtos foram dado entrada como serviço, como por exemplo jaleco e ao dar entrada na nota ﬁscal,

• Durante a contagem foram encontrados produtos com
cadastro duplicado e na ocasião juntamos os saldos em
um único código e inativando o outro.
• Os colaboradores responsáveis pela digitação confundiram-se na quantidade liberada, gerando erro na saída
dos itens dispensados no sistema (SMAR);
• Erros na separação dos produtos diferente do quantitativo estabelecido de saída do sistema;
• Erro de separação liberarão no físico ácido folínico e foi
digitado ácido fólico.
• Durante a contagem foram encontrados produtos com
cadastro duplicado e na ocasião juntamos os saldos em
um único código e inativando o outro.
Devido aos problemas descritos acima, alguns itens zeraram no estoque do sistema SMAR, sendo que o produto foi encontrado no físico e vice-versa, onde o sistema
acusava estoque e o produto não existia no físico, explicando-se, portanto, as alterações encontradas nos estoques.
Estas divergências foram encontradas no Relatório Inventário Físico - Simples Conferência da Digitação, referente ao estoque 1.08.01.
Desta forma, foi ﬁnalizado o inventário do Almoxarifado
Central da Saúde, referente ao exercício do ano de 2017.
Com saldo total de R$ 8.245.228,30.
Entretanto, foi apontado pelo setor da Contabilidade da
Prefeitura da Serra uma diferença R$ 269.117,31. Esta
diferença não consta no Inventário do Almoxarifado da
www.tce.es.gov.br

Saúde, somente no Balanço Contábil. Ainda segundo a
contabilidade esta diferença refere-se a material gráﬁco
adquirido em 2016. Pela análise da Comissão acredita-se
que foi material de classiﬁcação equivocada pelo sistema SMAR sendo assim aberto chamado nº 118459/2018
com o intuito de solucionar o exposto.
Apontou-se também uma diferença no valor R$449,00
referente a material de laboratório (agitador de tubo)
adquirido pela Secretaria em 2015. O setor de almoxarifado da Saúde deu entrada no sistema de estoque em
10/02/2015 através da Nota Fiscal 8001284 e posteriormente deu saída para o Setor Superintendência de Atenção à Saúde, logo o material não consta no Inventário do
Almoxarifado da Saúde e, aparece no Balanço Contábil
como estoques sobressalentes a alienar.
Ficam designados para compor a Comissão de Inventário do Almoxarifado da Saúde, conforme Portaria 040/
SESA/2017 os seguintes servidores, cabendo ao primeiro a Presidência:
1. Jaqueline Fonseca Carvalho-matrícula 17.497
2. Alexandre Canas Ribeiro-matrícula 41.271
3. Mônica Nogueira Altoé - matrícula 42.353
4. Rossana Bezerra de Rezende-matrícula 18.443
5. Raika Gonçalves Spala Favoretti-matrícula 38.590
6. Rejanne Leal Nascimento Cruz Martins-matrícula
41.276
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
O gestor elaborou um relatório do inventário do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Serra/Saúde exercício de 2016 que institui e nomeia membros da comissão de inventário, no uso de suas atribuições legais e es-
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tatutárias.
Neste relatório, a comissão relata a existência de alguns
problemas, entre eles que alguns itens zeraram no estoque do sistema SMAR, sendo que o produto foi encontrado no físico e vice-versa, onde o sistema acusava estoque e o produto não existia no físico e relata que o
saldo referente ao exercício de 2017 perfaz o valor R$
8.245.228,30.
A defesa relata que a divergência apontada na tabela 14
no valor de R$ 269.562,26, refere-se ao material gráﬁco
adquirido em 2016 classiﬁcado equivocadamente pelo
sistema SMAR, mas que já foi ajustado na PCA de 2017.
Ocorre, que não foi demonstrado através de lançamentos contábeis se os ajustes foram realizados.
Além disso, em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, constatou-se que os valores apurados entre os registros contábeis de bens em almoxarifado e o inventário físico (INVALM) do exercício de 2017 continuam divergentes, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

2.3 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). (ITEM 3.2.2.2 DO RTC 910/2017-4).
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 3.2.2.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 910/2017-4,
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).

Balanço Patrimo- Inventário

Diferença

nial

(b)

(a-b)

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$ 6.780.818,37, ou seja,
divergente dos saldos apresentados no balanço patrimonial (R$ 6.951.445,41) e o inventário de bens móveis (R$
6.951.445,83).

(a)
8.514.794,61
9.760.731,14
23.736.336,52
0,00

8.245.228,30
9.760.733,28
1.194.040,89
0,00

269.566,31
-2,14
22.542.295,63
0,00

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

Tabela 14 - A) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em
R$ 1,00
Descrição

Assim, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.

Fonte: Processo TC 04177/2018-7 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, diante do exposto, constata-se que o saldo patrimonial dos bens em almoxarifado apresentou e continua apresentando divergências em relação ao valor apurado no inventário de bens em almoxarifado (INVALM).

JUSTIFICATIVAS
13185/2018-5)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Conforme consta no Relatório Técnico 00158/2017-3,
constatou-se que o Fundo Municipal de Saúde de Serra
www.tce.es.gov.br

estava, no ano de 2015, em processo de adequação do
levantamento e quantiﬁcação dos bens móveis pertencentes a este Fundo.
Foi criada a Comissão de Gestão Patrimonial designada
pela Secretaria de Saúde por meio da Portaria nº 15, de
25 de setembro de 2015, para dar início ás atividades
objetivando o atendimento das orientações do Tribunal
de Contas.
Pode-se observar a divergência de R$0,42 referente ao
balanço patrimonial e o inventário, ou seja, o resultado
ﬁnal do inventário ﬁcou 42 centavos a maior dos registros do balanço patrimonial. A diferença ora citada, refere-se à divergência encontrada entre o sistema de materiais e o sistema de contabilidade. Considerando que o
prazo ﬁnal para correção totalitária dos registros contábeis e inventários encerra-se em 31/12/2018, acreditamos que tais divergências serão superadas e fazem parte
do processo de construção e mudança de processos de
trabalho antes adotados pelas Prefeituras.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa menciona o Relatório Técnico 00158/20173 (Exercício de 2015), no qual foi relatado que o Fundo
Municipal de Saúde de Serra estava em processo de adequação do levantamento e quantiﬁcação dos bens móveis pertencentes a este Fundo.
Ocorre, que apesar do relato desse parágrafo no RT, o
entendimento do item em questão foi pela manutenção
da irregularidade.
No mais, a defesa não esclareceu o motivo do valor de
R$ 6.780.818,37 apurado no Termo circunstanciado
(TERMOV) está divergente dos saldos apresentados no
balanço patrimonial (R$ 6.951.445,41) e no inventário
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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de bens móveis (R$ 6.951.445,83).
Assim, pela ausência de explicações e/ou documentos,
sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
2.4 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens imóveis e o inventário físico (INVIMO). (ITEM
3.2.2.3 DO RTC 910/2017-4).
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 3.2.2.3 Relatório Técnico Contábil
RTC 910/2017-4,
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.
JUSTIFICATIVAS
13185/2018-5)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
A divergência baseia-se no valor registrado no balanço
patrimonial correspondente a R$ 18.048.711,51, tal valor não se encontra nos registros de inventário por se tratar de obras em andamento, portanto, não podendo o
bem ser inventariado. Abaixo trazemos de forma objetiva e clara as informações quantos aos valores ora citados.
(FIGURA)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

A defesa relata que a divergência do valor registrado
no balanço patrimonial de R$ 18.048.711,51 se trata de
obras em andamento e tal valor não se encontra nos registros de inventário.
De fato, veriﬁca-se que as justiﬁcativas são pertinentes, vistos que a diferença levantada no RT de R$
18.048.711,51, é justamente o valor registrado no Balancete Contábil - BALVER referente às obras em andamento no exercício de 2016, conforme segue:
(FIGURA)
[...]
[...]
(FIGURA)
Assim, como somente após a conclusão os bens imóveis
em andamento são incluídos ao patrimônio, sugere-se o
afastamento desta irregularidade.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Serra, relativa ao exercício de
2016, sob a responsabilidade dos Srs. Luiz Carlos Reblin,
Cristiane Stem e Eida Maria Borges Gonçalves.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.2 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens em almoxarifado, inventário físico (INVALM)
e no Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos
bens em almoxarifado (TERALM). (ITEM 3.2.2.1 DO RTC
910/2017-4);
2.3 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis, inventário físico (INVMOV) e no Terwww.tce.es.gov.br

mo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens móveis
(TERMOV). (ITEM 3.2.2.2 DO RTC 910/2017-4).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas dos Srs. Luiz Carlos Reblin, Cristiane Stem e
Eida Maria Borges Gonçalves no exercício da função de
ordenadores de despesas do Fundo Municipal de Saúde
de Serra, no exercício de 2016, na forma do artigo 84, II
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir,
para que:
Efetue os ajustes necessários para adequar os registros
contábeis e patrimoniais, relativos aos bens em almoxarifado e bens móveis, à real situação da entidade”.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabiliSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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dade dos senhores LUIZ CARLOS REBLIN, EIDA MARIA
BORGES GONSALVES e CRISTIANE STEM, dando-lhes
quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que efetue os ajustes
necessários para adequar os registros contábeis e patrimoniais, relativos aos bens em almoxarifado e bens móveis, à real situação da entidade;

ACÓRDÃO TC-1465/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04103/2018-3

nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.

1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.

UG: FACITEC - Fundo de Apoio À Ciência e Tecnologia do
Município de Vitória

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.

2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

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

Responsável: LEONARDO CAETANO KROHLING, JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL

Conselheira Substituta

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO DE APOIO À
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA –
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, em:

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

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

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

Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO DE
APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – FACITEC, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade dos senhores LEONARDO CAETANO
KROHLING e JOSÉ VICENTE DE SÁ PIMENTEL.

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – FACITEC, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade dos senhores LEONARDO
CAETANO KROHLING e JOSÉ VICENTE DE SÁ PIMENTEL,
dando-lhes quitação;

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

1. ACÓRDÃO

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00255/2018-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03750/2018-7, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.

2. Unânime.

O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04739/2018-2, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
acompanhou a manifestação técnica.

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

É o Relatório. Passo a fundamentar.

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

Considerando que não foram apontadas inconsistências
www.tce.es.gov.br

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

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

131

ATOS DO PLENÁRIO

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

ACÓRDÃO TC-1466/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05644/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FDM - Fundo de Desenvolvimento do Município de
Vitória
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: ZACARIAS CARRARETTO, RODRIGO MONJARDIM VALLORINI, LEONARDO AMORIM GONCALVES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016 –
AFASTAR IRREGULARIDADE - REGULAR - QUITAÇÃO –
CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, do Fundo de Desenvolvimento do Município de Vitória, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Rodrigo Monjardim Vallorini, Zacarias Carraretto e Leonardo Amorim Gonçalves, ordenadores de
despesas.

VOTO

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00839/2017-1 e na Instrução Técnica Inicial 01613/20171, determinou-se através da Decisão 00986/2018-5, a citação dos responsáveis em epígrafe, no sentido de que
apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas razões
de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.2.1 do referido Relatório Técnico.

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Os responsáveis foram devidamente citados, conforme Termos de Citação 00621/2018-2, 00622/2018-7 e
00624/2018-6, tendo os mesmos apresentado suas razões de justiﬁcativas.
A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 03872/2018-6, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço, em razão do afastamento
do indicativo de irregularidade constante do item 3.2.1
do RT 00839/2017-1.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 04826/2018-8, 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.
www.tce.es.gov.br

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Fundo de Desenvolvimento do Município de Vitória, referente ao exercício de 2016, necessário é sua análise
para posterior julgamento, em razão da documentação
que lhe deu suporte.
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
03872/2018-6, verbis:
[...]
2- ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AOS TERMOS DE CITAÇÃO 621/2018-2,
622/2018-7 e 624/2018-6:
2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis de Bens Imóveis e o valor do inventário
de bens imóveis. (ITEM 3.2.1 DO RTC 839/2017-1).
Base legal: artigos 85, 94, 95 e 96 e 100 da Lei 4.320/1964
c/c item 08 do Anexo I-B da IN TC 40, de 8 de novembro
de 2016. (DOEL-TCEES 9.11.2016 - edição nº 766, p. 5).
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Após análise, veriﬁca-se que o valor de R$ 867.211,26
apresentado no Balanço Patrimonial como bens imóveis,
na verdade refere-se à conta contábil 1.2.3.2.1.06.01.000
OBRAS EM ANDAMENTO, apresentado na prestação de
contas através do relatório BALVER.PDF da Unidade Gestora Fundo de Desenvolvimento do Município de Vitória,
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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conforme segue:
[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Fundo
de Desenvolvimento do Município de Vitória, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Rodrigo Monjardim Vallorini, Zacarias Carraretto e Leonardo
Amorim Gonçalves.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento do Município de Vitória, sob a responsabilidade dos Srs. Rodrigo Monjardim Vallorini, Zacarias Carraretto e Leonardo Amorim Gonçalves, relativamente ao exercício de
2016, com base no art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;

autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. AFASTAR o indicativo de irregularidade tratado no
item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 03872/2018-6
(item 3.2.1 do RT 00839/2017-1), em face das razões antes expendidas;

Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.

1.2. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Fundo de Desenvolvimento do Município de Vitória, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos
Srs. Rodrigo Monjardim Vallorini, Zacarias Carraretto e
Leonardo Amorim Gonçalves, ordenadores de despesas, dando-lhes a devida quitação;

Assim sendo, veriﬁco da documentação constante dos

1.3. ARQUIVAR os presentes autos após a ciência dos in-

[...]

www.tce.es.gov.br

teressados e o respectivo trânsito em julgado.
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, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relatora
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-1467/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05840/2017-7
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

É o sucinto relatório.

Exercício: 2016

VOTO

UG: FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, da
Faculdade de Ensino Superior de Linhares, referente ao
exercício de 2016, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu
suporte.

Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: SANDRA MARA MENDES DA SILVA BASSANI, MARCIO RONEY SANTOS CORREIA, MARIA THEREZA
COSTA GUIMARAES E SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – RECOMENDAR - QUITAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual,
da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Márcio Roney Santos Correia e das Sras. Maria Thereza Costa Guimarães e Souza e Sandra Mara Mendes da Silva
Bassani, Ordenadores de Despesas.
A área técnica, nos termos do Relatório Técnico
00724/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
03631/2018-1, sugeriu o julgamento pela regularidade
das contas em apreço, bem como pela expedição de recomendação.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 04737/2018-3, da lavra do Procurador, Dr. Luciano
Vieira, em consonância com o posicionamento da área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica opinou
pela regularidade das contas em apreço, bem como pela
expedição de recomendação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
03631/2018-1, verbis:
[...]
2 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando a completude apresentada na análise de mérito contida no Relatório Técnico Contábil
00724/2017-1, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos
pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, com a correção dos responsáveis indicados acima.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas das Sras. Sandra Mara Mendes da Silva Bassani, Maria Thereza Costa Guimarães e Souza e do Sr. Marcio Roney Santos Correia, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ainda com base no Relatório Técnico Contábil 724/2017www.tce.es.gov.br

1, sugere-se recomendar à Faculdade de Ensino Superior de Linhares, na pessoa de seu atual gestor, que, nas
futuras prestações de contas, atente para o princípio da
segregação de funções na composição das comissões
de apuração de inventário e encaminhe os termos circunstanciados de assinados por seus membros. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.
Assim sendo, veriﬁco da documentação constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, da
Faculdade de Ensino Superior de Linhares, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Márcio
Roney Santos Correia e das Sras. Maria Thereza Costa Guimarães e Souza e Sandra Mara Mendes da Silva
Bassani, Ordenadores de Despesas, dando-lhes a devida quitação;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, ou quem venha a sucedê-lo,
que nas futuras prestações de contas, atente para o princípio da segregação de funções na composição das comissões de apuração de inventário e encaminhe os termos circunstanciados e assinados por seus membros;

Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
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-1564/2018 – PLENÁRIO

Interessados: MARIA DA PENHA GOMES LOPES, VALDECI
LUIZ DA SILVA, FCGOMES -CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL, CERMACO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
NORTE GRAOS E TRANSPORTES LTDA, MECANICA MERCEDINHA LTDA - EPP, DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA,
MANTENA PNEUS LTDA
Procuradores: AMARILDO MARTINS FILIPE, FERNANDA SABAINI DALMASIO, GÍLSON VIEIRA DA SILVA, RAQUEL VIEIRA CAMPOS, LUCIANO PAVAN DE SOUZA
(OAB: 6506-ES, OAB: 187184-RJ), ADINAN NOVAIS DE
PAULA (OAB: 25678-ES), ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB:
12149-ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS (CNPJ:
22.021.112/0001-61),EDMAR LORENCINI DOS ANJOS
(OAB: 12122-ES)
PEDIDO DE REEXAME – IRREGULARIDADES RELATIVAS
A PROCESSOS LICITATÓRIOS E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO – OCORRÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO – NÃO
APLICAÇÃO DE MULTA – IRREGULARIDADES MANTIDAS
– CONHECIMENTO – NEGATIVA DE PROVIMENTO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO TC 522/2017 – Primeira Câmara (Processo TC 8340/2010).

Processos: 06016/2017-3, 07646/2017-2, 08340/2010-1

O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

1 RELATÓRIO

2. Unânime.

UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

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

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelos senhores Abraão Lincon Elizeu, Luciano Matias de Oliveira,
Waldeir Luiz da Silva, Rodinei Alves, Anízio Gomes dos
Santos, Adeir da Silva Oliveira e Adinan Novais de Paula,
com pedido de efeito suspensivo, em face do Acórdão TC
522/2017 - Primeira Câmara (Processo TC-8340/2010),
cuja parte dispositiva possui o seguinte teor:

1.3. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos, após o respectivo
trânsito em julgado.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire

Recorrentes: ABRAAO LINCON ELIZEU, LUCIANO MATIAS
DE OLIVEIRA, WALDEIR LUIZ DA SILVA, RONDINEI ALVES,
ANIZIO GOMES DOS SANTOS, ADEIR DA SILVA OLIVEIRA,
ADINAN NOVAIS DE PAULA
www.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC8340/2010, ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia três de maio de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Preliminarmente declarar a prescrição parcial da pretensão punitiva, nos termos do art. 71 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
2. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela senhora Maria da Penha Gomes Lopes e pelo senhor Luciano Matias de Oliveira Lopes, conforme disposto no item II.1 do voto do relator;
3. Quanto ao mérito:
3.1. Acolher as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo senhor Abrãao Lincon Elizeu, em relação ao itens II.2.5
(Processo licitatório com indícios de simulação), II.2.6
(Inexistência de orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição dos custos), II.2.7.1, II.2.7.2
e II.2.7.3 (Prática de sobrepreço e superfaturamento
com pagamentos indevidos - Processos 19006/2008,
19007/2008, 4883/09 e 4886/09), II.2.8 (Cláusula Editalícia Restritiva de Competição), II.2.9 (Ausência de Publicidade), II.2.10 (Sonegação de Processo relativo a procedimento licitatório), II.2.11 (Contratação de artista com
empresário não exclusivo) e II.2.12 (Ausência de Controle Interno); pela senhora Maria da Penha Gomes Lopes, a respeito dos itens II.2.1 (Terceirização de serviços
permanentes e essenciais pertinentes às atribuições dos
cargos públicos – inobservando o regramento constitucional de concurso público), II.2.6.1, II.2.6.2 e II.2.6.5

(Inexistência de orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição dos custos – Processos
19006/2008, 692/2009 e 19007/2008), II.2.8 (Cláusula
Editalícia Restritiva de Competição) e II,2.11 (Contratação de artista com empresário não exclusivo), pelo senhor Luciano Matias de Oliveira, quanto aos itens II.2.1
(Terceirização de serviços permanentes e essenciais pertinentes às atribuições dos cargos públicos – inobservando o regramento constitucional de concurso público),
II.2.6.2 e II.2.6.5 (Inexistência de orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição dos custos –
Processos 19006/2008, 692/2009 e 19007/2008), II.2.8
(Cláusula Editalícia Restritiva de Competição) e II,2.11
(Contratação de artista com empresário não exclusivo);
e pelo senhor Adinan Novais de Paula em relação aos
itens II.2.6.1 e II.2.6.5 (Inexistência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos
custos - Processo 19006/2008 e Processo 19007/2008),
II.2.7.3 (Prática de sobrepreço e superfaturamento com
pagamentos indevidos - Processos 4883/09 e 4886/09) e
II.2.9 (Ausência de Publicidade), das sociedades empresárias Vial Material de Construção Ltda., quanto ao item
II.2.7.1 (Prática de sobrepreço e superfaturamento com
pagamentos indevidos - Processo 19006/2008); Cermaco Material de Construção, em relação ao item II.2.7.2
(Prática de sobrepreço e superfaturamento com pagamentos indevidos - Processo 19007/2008);

mão-de-obra não contabilizada como despesas de pessoal); II.2.4 (Ausência de representante da administração municipal para acompanhar e ﬁscalizar a execução
contratual); pelo senhor Waldeir Luiz da Silva, quanto ao
item II.2.2 (Substituição de mão-de-obra não contabilizada como despesas de pessoal); pelo senhor Adinan Novais de Paula quanto ao II.2.8 (Cláusula Editalícia Restritiva de Competição); pelo senhor Rondinei Alves, em relação aos itens II.2.5 (Processo Licitatório com indícios de
simulação), II.2.6.2, II.2.6.3 e II.2.6.4 (Inexistência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos custos – Processos 692/2009, 276/2009 e
2399/2009); pelo senhor Anízio Gomes dos Santos e senhor Adeir da Silva Oliveira, em face do item II.2.5 (Processo licitatório com indícios de simulação); pela senhora Maria da Penha Gomes Lopes, em razão dos itens
II.2.6.3 e II.2.6.4 (Inexistência de orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição dos custos –
Processos 276/2009 e 2399/2009); pelo senhor Luciano
Matias de Oliveira quanto aos itens II.2.6.3 e II.2.6.4 (Inexistência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos custos – Processos 276/2009
e 2399/2009); e pelas sociedades empresárias Mantena
Pneus Ltda., Dibarra Peças e Serviços Ltda. e Mecânica
Mercedinha Ltda., em relação ao item II.2.5 (Processo licitatório com indícios de simulação), deixando de aplicar penalidade nos termos do voto do relator;

3.2. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo senhor Abrãao Lincon Elizeu em face das irregularidades tratadas nos itens II.2.1 (Terceirização de serviços
permanentes e essenciais pertinentes às atribuições
dos cargos públicos – inobservando o regramento constitucional de concurso público), II.2.2 (Substituição de

4. Afastar o ressarcimento, imputado pela Área Técnica
conforme voto do relator;

www.tce.es.gov.br

5. Recomendar à Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte, conforme item II.2.11 e competência outorgada
pelo inciso XXXVI, do art. 1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, que atente aos termos do art. 25, inciso
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III, da Lei 8.666/93 para, quando contratar bandas e artistas, o faça diretamente ou por empresário exclusivo
devidamente identiﬁcado com “carta de exclusividade”
acompanhada do respectivo contrato ﬁrmado com o artista/banda;
6. Oﬁciar o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2890/2013, do Parecer Ministerial, do voto do relator e
da Decisão em tela, para as ﬁnalidades previstas no artigo 471, da Resolução TC 261/2013do RITCEES;
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
A pretensão recursal se dirige aos seguintes itens de irregularidade julgados no referido acórdão:
Terceirização de serviços permanentes e essenciais pertinentes às atribuições dos cargos públicos – inobservando o regramento constitucional de concurso público;
Substituição de mão-de-obra não contabilizada como
despesas de pessoal;

Recursos e Consultas, que se manifestou na Instrução
Técnica de Recurso 50/2018 (ﬂs.35/51) opinando conhecimento do Pedido de Reexame e quanto ao mérito pela
negativa de provimento.
O Ministério Público se manifestou pelo Parecer
1080/20128 (ﬂs. 55), da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, no sentido de acompanhar o opinamento técnico contido na ITR 50/2018.
Os autos integraram a pauta da 24ª Sessão Ordinária do
Plenário, quando foi realizada sustentação oral, pedido
de adiamento e juntada de memoriais e notas taquigráﬁcas.
Na 25ª Sessão Plenária, o senhor Edmar Lorencini dos
Anjos declinou do pedido de sustentação oral anteriormente solicitado (ﬂs.60/62).
Os memoriais de sustentação oral foram juntados às ﬂs.
67/97 e 100/141 e as notas taquigráﬁcas às ﬂs. 149/153.

Processo Licitatório com indícios de simulação;

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Recursos e
Consultas, que exarou a Manifestação Técnica de Recurso 265/2018 (ﬂs. 35/66), opinando pela negativa de provimento ao recurso.

Inexistência de orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição dos custos – Processos
692/2009, 276/2009 e 2399/2009;

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas no Parecer 4493/2018 (ﬂs. 70), da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.

Cláusula Editalícia Restritiva de Competição.

Assim vieram os autos a este Gabinete para emissão de
voto.

Ausência de representante da administração municipal
para acompanhar e ﬁscalizar a execução contratual;

O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas se manifestou por meio da ITR 27/2018 (ﬂs. 26/29),
opinando pelo conhecimento do presente recurso e, por
meio de Decisão Monocratica 407/2018 (ﬂs. 31/33), foi
indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Retornaram os autos ao Núcleo de Controle Externo de

tais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 50/2018 e Manifestação Técnica de Recurso 265/2018, abaixo transcritas:
- Instrução Técnica de Recurso 50/2018
“(...) Assim, considerando as argumentações apresentadas pelos recorrentes, entende-se como necessária a
análise da forma que se faz a seguir:
3.1 Da ausência de comprovação de dolo, má-fé, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário
Os recorrentes apresentam uma série de considerações
acerca da necessidade de comprovação de dolo, má-fé
ou mesmo prejuízo ao erário para que seja conﬁgurado
ato de improbidade administrativa.
Destacam as três espécies de atos de improbidade administrativa constantes da Lei 8.429/92, transcrevendo
as exigências estabelecidas nos arts. 9º, 10 e 11 daquele diploma legal.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Por ﬁm, concluem que “ao executarem os respectivos
atos relatados no acórdão, não causara, enriquecimento
ilícito, danos ao erário ou agridam os princípios da Administração Pública, portanto, não merecem ser penalizado, conforme reconhecido pelo próprio relator. Pois, não
agiram com dolo, má-fé, pois se cometeram foram deslizes, talvez em função de culpa, portanto não responsabilizados, pois ninguém pode ser considerado desonesto
por culpa”. (sic)

Analisando os autos, veriﬁco que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimen-

Destacam, também, que em todas as irregularidades
mantidas no Acórdão 522/2017 não houve prejuízo ao
erário e que tampouco houve a constatação de dolo pra-

É o relatório.
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ticado.
Análise

le que agiu com dolo ou má-fé deve ser mais duramente
apenada do que daquele que agiu com culpa.

Em que pesem as razões apresentadas, importante frisar
que esta Corte de Contas não condenou os responsáveis
por ato de improbidade administrativa. Aliás, nem poderia, haja vista não ser da competência dos Tribunais de
Contas a condenação de gestores por atos dessa natureza. A improbidade administrativa deve ser apurada em
processo movido pelo Ministério Público.

Desta forma, a alegação dos recorrentes de que não houve prejuízo ao erário, dolo ou má-fé não é suﬁciente para
afastar a suas responsabilidades.

A ação de improbidade administrativa (Lei 8.429/92)
tem natureza jurídica diversa do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, dizendo respeito à ação judicial a ser intentada na esfera cível.

Base legal: Infringência ao Inciso II do art. 37 da Constituição Federal.

Importante esclarecer que “a responsabilidade nos processos dos tribunais de contas se origina de conduta comissiva ou omissiva do agente, dolosa ou culposa, cujo
resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime de direito público aplicável àqueles que administram recursos do Estado ou ainda aos que, sem deter essa condição, causarem prejuízo aos cofres públicos”.
Assim, tem-se como requisitos indispensáveis à conﬁguração da responsabilidade no âmbito dos Tribunais de
Contas: prática de ato ilícito; dolo ou culpa e; existência
de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
Ressalta-se que a existência de um dano não é um elemento essencial para a responsabilização. Existem irregularidades que não ocasionam prejuízo ao erário e ainda assim, possibilitam a responsabilização do agente público, podendo ser aplicadas as sanções legalmente previstas.
A identiﬁcação do dolo ou culpa é relevante no momento da dosimetria da pena, uma vez que a conduta daque-

3.2 Terceirização de serviços permanentes e essenciais
pertinentes às atribuições dos cargos públicos – inobservando o regramento constitucional de concurso público

Agente responsável:
Abraão Lincon Elizeu – Prefeito Municipal
Aduz o recorrente que a irregularidade merece ser analisada a luz do caso concreto, pois no ano de 2009 o Município contava com apenas um contador, com carga horária diária de quatro horas. Por esta razão a contratação
da empresa de consultoria e assessoria contábil tornou-se imprescindível.
Aﬁrma, ainda, que mesmo com o reconhecimento da irregularidade, houve o afastamento da aplicação da multa, não só pelo reconhecimento da prescrição, como,
também, pelo fato do relator entender como razoável a
conduta praticada.
Análise
Em que pese à alegação da defesa de que a irregularidade merece ser analisada à luz do caso concreto, pois no
ano de 2009 o Município contava com apenas um contador, com carga horária diária de quatro horas, percebe-se que o gestor não demonstrou nos autos a adoção
de medidas a ﬁm de promover o planejamento/promowww.tce.es.gov.br

ção de concurso público para adequação do corpo técnico às reais necessidades do órgão. Ao contrário, o que se
veriﬁca é a perpetuação deste modelo inconstitucional
de burla ao concurso público, com o ﬁrme propósito de
manter as contratações acima dispostas ao arrepio das
leis e dos princípios públicos.
Assim, considerando que a contratação visou à prestação de serviço essencial e permanente, este deveria ser
exercido por servidor público investido em cargo de provimento efetivo cujo ingresso deve ocorrer através de
concurso público.
Assim, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.3 Substituição de mão-de-obra não contabilizada como despesas de pessoal
Base legal: Infringência ao art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c com o Plano de Contas contido no
Anexo I da Resolução TC-174/2002.
Agentes responsáveis: Abraão Lincon Elizeu – Prefeito
Municipal
Waldeir Luiz da Silva - contador
Aduzem os recorrentes que se trata apenas de mera formalidade, que não houve qualquer prejuízo ao erário e
que tampouco houve a constatação de dolo praticado.
Aﬁrmam, ainda, que mesmo com o reconhecimento da
irregularidade, houve o afastamento da aplicação da
multa, não só pelo reconhecimento da prescrição, como,
também, pelo fato do relator entender como razoável a
conduta praticada.
Análise
No que tange à contabilização dessas despesas à luz da
Lei de Responsabilidade Fiscal, mister trazermos à lume
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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excerto do Parecer Consulta TC-002/2004, senão vejamos:

contabilizou as despesas como “outras despesas de pessoal”, mantem-se a irregularidade.

dimento da necessidade que demandou a contratação,
em afronta ao princípio da eﬁciência.

PARECER/CONSULTA TC -002/2004

3.4 Ausência de representante da administração municipal para acompanhar e ﬁscalizar a execução contratual

Portanto, sempre que celebrar um contrato deve a Administração atribuir a um servidor a responsabilidade de
acompanhar a sua execução. Tal servidor, por sua vez,
deve anotar em registro próprio todas as ocorrências
constatadas e determinar as medidas necessárias para
corrigir eventuais defeitos ou faltas praticadas.

[...]
Assim, é claro que os gastos com assessoria jurídica privada devem compor os gastos com pessoal, consoante determinação do art. 18, § 1º, da Lei Complementar
101/00. Porém, é de se reconhecer que há descompasso
entre os ditames constitucionais e a realidade, o que não
deveria acontecer, já que a representação e a assessoria
jurídica do Poder Público são atividades estatais e, por
isso, deveriam ser exercidos por servidores efetivos ou
comissionados. Mas, contrariando a Lei Maior e o correndo a contratação de advogados ou assessores jurídicos particulares, as despesas com os mesmos deverão
ser computadas como gastos com agentes públicos para os ﬁns da LRF – gasto com pessoal e Emenda Constitucional nº 25/00 –folha de pagamento.

Base legal: infringência ao art. 67, caput, da Lei Federal
n° 8666/93
Agente responsável: Abraão Lincon Elizeu – Prefeito Municipal
Aﬁrma o recorrente que não houve menção à falha na
prestação dos serviços, sendo que a própria auditoria e
o relator reconhecem que os serviços foram prestados.
Destaca que não houve prejuízo ao erário e que tampouco houve a constatação de dolo praticado.
Análise
De início, cumpre registrar que a irregularidade apontada se conﬁgura pela ausência de designação de ﬁscal do
contrato, nos moldes previstos pelo art. 67, caput e §1º
da Lei 8.666/93, como se vê a seguir:

Quanto à alegação de que se trata de mera formalidade,
importa lembrar, que a Administração Pública lida com
procedimentos formais, ou seja, uma sucessão encadeada de atos, um conjunto de formalidades que devem ser
observadas para a prática de certos atos administrativos.
Há ritos e formas inerentes a todo procedimento na Administração Pública, que são a forma de proceder. Assim
sendo, não cabe ao Administrador decidir se uma determinada legislação deve ou não ser cumprida apenas por
se tratar de um procedimento formal, ao contrário, cabe
ao gestor a sua adoção.

§ 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Assim, considerando que o Município de Agua Doce do
Norte contratou os serviços de terceiros para a execução de atividades atribuíveis a servidores públicos, e não

Extrai-se que o objetivo dessa ﬁscalização é permitir que
a Administração detecte, de antemão, práticas irregulares pelo contratado que possam prejudicar o pleno aten-

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e ﬁscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
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A designação do ﬁscal deve ser ﬁrmada por ato formal,
juntado aos autos do processo administrativo da contratação, de modo a indicar de forma clara sobre quem recai a responsabilidade – que pode ser administrativa, civil ou penal – por ação ou omissão decorrente do irregular cumprimento da ﬁscalização.
O fato de não ter sido mencionada falha na execução dos
serviços não tem o condão de afastar a ocorrência da irregularidade, podendo inﬂuenciar, a critério do julgador,
na dosimetria da pena, que no caso ora em análise prescreveu.
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade, face ao
descumprimento do artigo 67, caput, da Lei 8.666/93.
3.5 Processo Licitatório com indícios de simulação
Base legal: infringência ao art. 3 da Lei Federal n°
8666/93
Agentes responsáveis:
Rondinei Alves – Presidente da Comissão Permanente de
Licitação
Anízio Gomes dos Santos - Membro da CPL
Adeir da Silva Oliveira - Membro da CPL
Mantena Pneus Ltda.
Dibarra Peças e Serviços Ltda.
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Mecânica Mercedinha Ltda.
Alegam os recorrentes que não ﬁcaram comprovados
dolo, má-fé, nem a comprovação e demonstração clara
da prática de ato improbo e nem mesmo constatada a
necessidade de ressarcimento ao erário.
Destacam que o Acórdão ora recorrido é lacunoso, não
identiﬁcando com precisão a conduta improba incutida
de má-fé atribuída aos recorrentes e, muito menos evidencia o prejuízo causado ao erário, situação tida por essencial para a incidência de improbidade administrativa.
Ressaltam, também, que inobstante a ausência de qualquer prejuízo ao erário, não bastaria a simples evidência de que o ato administrativo pudesse desbordar da
legalidade, sendo indispensável evidenciar a existência
de dolo.
Análise
Quanto à alegação de ausência de dolo, má-fé ou da prática de ato improbo, ressalta-se que esta questão já foi
analisada no item 3.1 desta manifestação.
Enfatiza-se que não é da competência dos Tribunais de
Contas a condenação de gestores por atos de improbidade administrativa e que “a responsabilidade nos processos dos tribunais de contas se origina de conduta comissiva ou omissiva do agente, dolosa ou culposa, cujo
resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime de direito público aplicável àqueles que administram recursos do Estado ou ainda aos que, sem deter essa condição, causarem prejuízo aos cofres públicos”.
Assim, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.6 Inexistência de orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição dos custos – Processos
692/2009, 276/2009 e 2399/2009

Base legal: infringência ao Art. 7º, caput e § 2º, inc. II e §
2º, inciso II do art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
Agentes responsáveis:
Processo 692/2009 - Rondinei Alves – Presidente da Comissão Permanente de Licitação/CPL

do responsável técnico que solicitou a contratação dos
serviços e não dos Pareceristas. Acrescentam que o responsável técnico não foi citado para responder por seus
atos.
Análise

Processos 276/2009 e 2399/2009 - Rondinei Alves – Presidente da Comissão Permanente de Licitação/CPL, Maria da Penha Gomes Lopes – Assessora Jurídica, Luciano
Matias de Oliveira – Advogado do Município

Quanto à alegação de ausência de prejuízo ao erário,
bem como de tratar-se de mera falha formal, ressalta-se que estas questões já foram analisadas nos itens 3.1
e 3.3, respectivamente, desta manifestação.

Destacam os recorrentes que não há menção a prejuízo ao erário, que são meras falhas formais. Alegam que
apesar de supostamente terem os atos sido praticados
em desconformidade com a lei ou edital, atingiram o ﬁm
almejado.

Com relação aos Processos 692/2009, 276/2009 e
2399/2009, ao contrário do que alegam os recorrentes,
veriﬁca-se a ausência de cotação ou orçamento para basilar a proposta efetuada, inexistindo preços máximos ou
qualquer referencial.

Aduzem que não é possível aﬁrmar que “a inexistência de planilha de preço base tenha prejudicado a competitividade dos certames, pois na licitação, processo 276/2009, Convite 03/2009, houve mais de um participante no certame, apesar de terem sido desclassiﬁcados, mas por culpa dos participantes do certame
e não dos Pareceristas e quanto na licitação, processo
2399/2009, Tomada de Preço 3/2009, foi aberta a todos
os interessados, tendo apenas um interessado participado do certame”. Concluem, assim, que não houve limitação à competitividade.

Já quanto à alegação que a responsabilidade pela elaboração dos orçamentos detalhados nos procedimentos licitatórios seria do responsável técnico, cumpre esclarecer que aos pareceristas não foi imputada a responsabilidade pela não elaboração dos orçamentos, mais sim, o
fato de terem emitido pareceres atestando a inexistência
de vícios e o cumprimento da legislação federal.

Ressaltam, ainda, que havia orçamentos detalhados nos
procedimentos licitatórios, mesmo que não tivessem
adentrado no nível de detalhamento que a auditoria
deste Tribunal exige, não se podendo falar em dolo ou
culpa dos Pareceristas.
Asseveram que a responsabilidade pela elaboração dos
orçamentos detalhados nos procedimentos licitatórios é
www.tce.es.gov.br

Os pareceres assim dispõem expressamente:
Veriﬁca-se dos atos iniciais e ulteriores, que foram observadas todas as cautelas de estilo, em especial, as peculiaridades legais estatuídas na Lei n° 10.520 de 17/07/02,
Decreto n° 3.555 de 08/08/2000, alterado pelo Decreto
n° 3.693/2000 e pelo Decreto 3.784/01, Lei n° 8.666/93
(...).
Destaca-se que a ausência de preço base ou orçamento
nos autos do processo administrativo é de fácil percepção e deveria ter sido apontada pelos pareceristas.
Quanto à ausência de citação do responsável técnico,
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cumpre ressaltar que, sequer, houve a cotação de preços
ou a elaboração de orçamentos.
Diante do exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.7 Cláusula Editalícia Restritiva de Competição
Base legal: infringência ao art. 3º, caput, e § 1º, inc. I, da
Lei Federal n° 8666/93
Agentes responsáveis: Adinan Novais de Paula – Pregoeiro
Aﬁrma o recorrente que não houve restrição à competitividade, “pois ao abrir a participação de pessoa jurídica,
pois haveria possibilidade de participação de inúmeras
empresas e que os valores apresentados pelas licitantes
estavam menores que os demais apresentados por outros entes do Estado do Espírito Santo”.
Assevera que a previsão de cláusulas editalícias descrevendo exigências que não sejam atendidas por alguns
licitantes não é motivo suﬁciente para embasar uma
afronta à competitividade.
Aduz que a modalidade escolhida foi o Pregão Presencial, por ser a mais transparente e vantajosa para o município.
Conclui aﬁrmando que “não há de se falar em restrição a
competividade quando se utiliza da ferramenta pregão,
apenas uma opção por optar pela utilização de pessoa
jurídica, importa frisar que a legislação aplicável às licitações, não proíbem a participação de pessoas físicas. Essa possibilidade deve ser analisada à luz das especiﬁcações do objeto”.

competitividade, relativa à exigência de pessoa jurídica,
em detrimento à pessoa física, para a prestação dos serviços de locação de caminhões caçamba.
O professor Marçal Justen Filho assim ensina no que se
refere restrição ao caráter competitivo da licitação e o
seu direcionamento (art. 3.º, § 1.º, I, da Lei Geral de Licitações e Contratos):
No inc. I, arrolam-se os casos em que as condições impostas pelo ato convocatório distorcem o procedimento
licitatório. O ato convocatório, ao estabelecer tais requisitos, já predetermina o(s) provável(eis) vencedor(es).
O disposto não signiﬁca, porém, a vedação de cláusulas
restritivas à participação. Não impede a previsão de exigências rigorosas nem impossibilita exigências que apenas possam ser cumpridas por especíﬁcas pessoas.
VEDA-SE A CLÁUSULA DESNECESSÁRIA OU INADEQUADA, CUJA PREVISÃO SEJA ORIENTADA NÃO A SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, MAS A BENEFICIAR ALGUNS PARTICULARES. (...) A INVALIDADE NÃO
RESIDE NA RESTRIÇÃO EM SI MESMA, MAS NA INCOMPATIBILIDADE DESSA RESTRIÇÃO COM O OBJETO DA LICITAÇÃO. Aliás, essa interpretação é ratiﬁcada pelo previsto no art. 37, inc. XXI, da CF (‘... o qual somente permitirá as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”). A incompatibilidade poderá derivar de a restrição ser excessiva ou desproporcionada às necessidades
da administração.

Análise

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ed. Dialética: 11.ª ed., 2005, p. 62-63) (grifos nossos)

Trata a presente irregularidade de cláusula restritiva à

Igualmente Hely Lopes Meireles aduz:
www.tce.es.gov.br

O que o princípio da igualdade entre os licitantes veda é
a cláusula discriminatória ou o julgamento faccioso que
desiguala os iguais ou iguala os desiguais, favorecendo a
uns e prejudicando a outros, com exigências inúteis para o serviço público, mas com destino certo a determinados candidatos. Essa é a forma mais insidiosa do desvio
de poder, com que a Administração quebra a isonomia
entre os licitantes, razão pela qual o Judiciário tem anulado editais e julgamentos em que se descobre perseguição ou favoritismo administrativo, desigualando os proponentes por critérios subjetivos de predileção ou repúdio pessoal do administrador, mas sem nenhum motivo
de interesse público e sem qualquer vantagem técnica
ou econômica para a Administração.” (Licitação e Contrato Administrativo. Ed. Malheiros: 14.ª ed., 2006, p. 35)
Assim, denota-se que o edital não pode conter cláusulas subjetivas que não apresentem motivo de interesse
público e sem qualquer vantagem técnica ou econômica
para a Administração.
De fato, a Administração possui discricionariedade para
estabelecer exigências conforme a sua necessidade concreta. Contudo, nos termos do art. 37, XXI da CF/88, as
exigências devem se limitar àquelas “indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações”.
No presente caso, não houve qualquer justiﬁcativa para a restrição imposta pela Prefeitura, no sentido de exigir que somente pessoas jurídicas prestassem o serviço.
Quanto ao fato de se escolher a modalidade do Pregão
Presencial, tal fato, por si só, não é suﬁciente para afastar a presença de cláusulas restritivas.
Desta forma, opina-se pela manutenção da irregularidade.
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3.8 Da Prescrição

nos ao erário (pretensão reparatória).

Os recorrentes aﬁrmam que a prescrição não se deu apenas no âmbito desta Corte de Contas, mas também nas
esferas administrativa, cível e penal.

Sobre a questão da prescrição, importa esclarecer que,
conforme disposto no caput do art. 71, da LC 621/2012,
ﬁcou estabelecida a prescritibilidade apenas da pretensão punitiva desta Corte de Contas.

Sobre essa questão, importa esclarecer que o enfrentamento da ocorrência da prescrição nas esferas administrativa, cível e penal refoge à competência deste Tribunal. A manifestação desta Corte importaria em invasão
de competências legalmente atribuídas a outros órgãos.
Desta forma, não se vê necessidade em se prolongar a
análise deste item, uma vez que não há matéria de competência desta Corte de Contas a ser analisada.
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do
Agravo, por presentes os pressupostos recursais e, no
mérito, pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, devendo ser
mantido o Acórdão TC-522/2017, em todos os seus termos.(...)”
- Manifestação Técnica de Recurso 265/2018
“(...) 2 ANÁLISE DA ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM
SUSTENTAÇÃO ORAL
2.1 Da Prescrição - Extinção do processo por ausência
de justa causa
(...)
Inicialmente cumpre destacar que o exercício da ﬁscalização é um direito exercido pelos Tribunais de Contas em defesa do erário e da própria sociedade. A partir
desse direito decorrem várias pretensões, quais sejam:
a de agir, expedindo determinações positivas e negativas (pretensão corretiva); a de punir ilícitos no âmbito de
sua competência (pretensão punitiva); e a de apurar da-

As pretensões reparatória e corretiva não encontram
óbice diante da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, conforme claramente estabelecido no § 5º, art.
71 da Lei Orgânica desta Corte (Lei Complementar nº.
621/2012), in verbis:
Art. 71 [...]
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para a veriﬁcação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas.
Ademais, a prescrição da pretensão punitiva somente se
concretizou quando já estava concluída toda a instrução
processual, sendo apontado tanto dano ao erário, como,
também, sugeridas recomendações a determinações.
Embora o dano ao erário tenha sido afastado no Acórdão
TC 522/2017-Primeira Câmara, foram feitas recomendações à Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, bem
como foi oﬁciado o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2890/2013, do Parecer Ministerial, do voto do relator e
da Decisão em tela, para as ﬁnalidades previstas no artigo 471, da Resolução TC 261/2013do RITCEES.
Diante do exposto, opina-se pelo não acolhimento da
preliminar de extinção do processo por ausência de justa causa.
2.2 Terceirização de serviços permanentes e essenciais
pertinentes às atribuições dos cargos públicos – inobwww.tce.es.gov.br

servando o regramento constitucional de concurso público
Base legal: Infringência ao Inciso II do art. 37 da Constituição Federal.
Agente responsável:
Abraão Lincon Elizeu – Prefeito Municipal
(...)
Inicialmente veriﬁca-se que a questão da responsabilização indevida do senhor Abraão Lincon Elizeu suscitada
por ocasião da sustentação oral não foi articulada na peça recursal, tratando-se, portanto, de inovação recursal.
Da leitura das razões recursais constantes do Pedido de
Reexame constata-se que o recorrente se limitou em alegar que a irregularidade deveria ser analisada a luz do
caso concreto, pois no ano de 2009 o Município contava com apenas um contador, com carga horária diária de
quatro horas. Por esta razão a contratação da empresa
de consultoria e assessoria contábil tornou-se imprescindível.
Aﬁrmou, ainda, que mesmo com o reconhecimento da
irregularidade, houve o afastamento da aplicação da
multa, não só pelo reconhecimento da prescrição, como,
também, pelo fato do Relator entender como razoável a
conduta praticada.
Agora, em sustentação oral, traz novas razões recursais,
ao sustentar que não competia ao senhor Abraão Lincon
Elizeu analisar a forma da contratação, uma vez que esta
incumbência deve ser analisada pelo setor solicitante e
pelo departamento jurídico municipal.
Pois bem.
É necessário enfatizar-se que a petição de interposição
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do recurso deve conter todas as alegações visando a
reforma do julgado, não se admitindo que possam ser
complementadas ou alteradas, mediante a adução de
novos argumentos, após a interposição do recurso. Tal
impedimento decorre da preclusão consumativa expressamente prevista no parágrafo único do art. 152 da LC
621/2012, a saber:

Tribunal Federal – STF:

Art. 152. [...]

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 3105-2016 PUBLIC 01-06-2016

Parágrafo único. A interposição de recurso, ainda que
venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa. (grifo nosso)
Pelo princípio da preclusão consumativa, uma vez praticado o ato, o recorrente não mais poderá alterá-lo ou
complementá-lo, sendo que no ordenamento desta Corte inexiste previsão normativa para juntada de novos
elementos, na etapa recursal, após a interposição do recurso.
A preclusão consumativa justiﬁca-se pela necessidade de
se assegurar a razoável duração do processo, cujos atos
se encadeiam de modo lógico e progressivo, impondo-se a observância dos procedimentos preestabelecidos
nas normas processuais e repelindo-se a criação de procedimentos de exceção quando da apreciação do feito.
Assim, tendo o recorrente silenciado quanto à questão
da responsabilização em suas razões recursais, não pode complementá-las em momento processual posterior,
visto que se operou a preclusão consumativa, sob pena
de se estar admitindo a interposição de razões recursais
intempestivas o que não se coaduna com o tratamento
isonômico que deve se dar às partes nos processos de
competência desta Corte.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do Supremo

Inq 4019 ED / AP - AMAPÁ
EMB.DECL. NO INQUÉRITO
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 03/05/2016
Órgão Julgador: Segunda Turma

EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Caracterização. Questões que, embora enfrentadas pelo Relator
na sessão de julgamento, não constaram do voto publicado nem foram objeto de transcrição. Inquérito. Defesa prévia. Prazo. Reabertura. Indeferimento. Apresentação de novas teses defensivas em petição avulsa ulterior. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa. Sustentação oral. Inovação. Pretendida submissão a julgamento de teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada. Descabimento. Enfrentamento de ofício da matéria. Possibilidade. Cadeia de custódia
probatória. Quebra. Inexistência. Elementos probatórios
que permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia. Comunhão da prova. Violação. Não
ocorrência. Inexistência de indícios de que o Ministério
Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneﬁciar o investigado. Embargos de declaração
acolhidos, sem efeito modiﬁcativo. 1. Embora, na sessão
de julgamento, o Relator expressamente tenha enfrentado as teses deduzidas pela defesa em petição avulsa
e na sustentação oral, a respectiva fundamentação não
constou do voto publicado nem foi objeto de transcrição, o que carateriza omissão do julgado. 2. Negada a
reabertura do prazo para apresentação de defesa préwww.tce.es.gov.br

via, é vedado ao denunciado suscitar novas teses defensivas em posterior petição avulsa, o que implicaria contornar, por via oblíqua, o indeferimento daquele pleito.
3. Com a apresentação da defesa prévia, opera-se a preclusão consumativa, não cabendo ao denunciado inovar em petição avulsa, numa espécie de aditamento à
defesa já apresentada. 4. Por identidade de razões, não
cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo
submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada. 5. Como os elementos que instruem os autos permitem a reconstrução
histórica dos fatos que lastreiam a denúncia, não há que
se falar em “quebra da cadeia de custódia probatória”. 6.
Não houve violação do princípio da comunhão da prova,
uma vez que não há indícios de que o Ministério Público
tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneﬁciar o denunciado. 7. Embargos acolhidos para suprir
a omissão, sem efeito modiﬁcativo. (grifo nosso)
Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de inovação/complementação das razões recursais em sede
de sustentação oral, entendemos que não subsistem razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à
reanálise de alegações já examinadas por meio da ITR
50/2018, mantem-se as análises e conclusões consubstanciadas na referida ITR, nos termos lá expostos.
2.3 Substituição de mão-de-obra não contabilizada como despesas de pessoal
Base legal: Infringência ao art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c com o Plano de Contas contido no
Anexo I da Resolução TC-174/2002.
Agentes responsáveis: Abraão Lincon Elizeu – Prefeito
Municipal
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Waldeir Luiz da Silva - contador

ta manifestação.

(...)

Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de inovação/complementação das razões recursais em sede
de sustentação oral, entendemos que não subsistem razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à
reanálise de alegações já examinadas por meio da ITR
50/2018, mantém-se as análises e conclusões efetuadas
na referida ITR, nos termos lá expostos.

Pois bem, inicialmente veriﬁca-se que a questão da responsabilização indevida dos senhores Abraão Lincon Elizeu e Waldeir Luiz da Silva suscitada por ocasião da sustentação oral não foi articulada na peça recursal, tratando-se, portanto, de inovação recursal.
Da leitura das razões recursais constantes do Pedido de
Reexame constata-se que os recorrentes se limitaram
em alegar que se trata apenas de mera formalidade, que
não houve qualquer prejuízo ao erário e que tampouco
houve a constatação de dolo praticado.
Aﬁrmam, ainda, que mesmo com o reconhecimento da
irregularidade, houve o afastamento da aplicação da
multa, não só pelo reconhecimento da prescrição, como,
também, pelo fato do relator entender como razoável a
conduta praticada.
Agora, em sustentação oral, trazem novas razões recursais, ao sustentar que não lhes competia analisar a forma da contratação, uma vez que esta incumbência deve
ser analisada pelo setor solicitante e pelo departamento
jurídico municipal.
Conforme abordado no item anterior, tendo os recorrentes silenciado quanto à questão da responsabilização em
suas razões recursais, não podem complementá-las em
momento processual posterior, visto que se operou a
preclusão consumativa.
Destaca-se que toda a fundamentação exposta no item
anterior, acerca da inadmissibilidade da inovação das razões recursais após a interposição da peça recursal, também se aplica à presente irregularidade, razão pela qual
reiteramos aqui as considerações feitas no item 2.2 des-

2.4 Ausência de representante da administração municipal para acompanhar e ﬁscalizar a execução contratual
Base legal: infringência ao art. 67, caput, da Lei Federal
n° 8666/93
Agente responsável: Abraão Lincon Elizeu – Prefeito Municipal
(...)
Ao realizar a leitura da sustentação oral, (...), em cotejo
com as razões recursais, percebe-se que não houve novos argumentos ou fatos em relação à presente irregularidade.
Tais argumentos já foram objeto de análise, por meio do
item 3.4 da ITR 50/2018, cujo trecho pertinente se transcreve a seguir:
[...]
Aﬁrma o recorrente que não houve menção à falha na
prestação dos serviços, sendo que a própria auditoria e
o relator reconhecem que os serviços foram prestados.
Destaca que não houve prejuízo ao erário e que tampouco houve a constatação de dolo praticado.
Análise
De início, cumpre registrar que a irregularidade apontawww.tce.es.gov.br

da se conﬁgura pela ausência de designação de ﬁscal do
contrato, nos moldes previstos pelo art. 67, caput e §1º
da Lei 8.666/93, como se vê a seguir:
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e ﬁscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
§ 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Extrai-se que o objetivo dessa ﬁscalização é permitir que
a Administração detecte, de antemão, práticas irregulares pelo contratado que possam prejudicar o pleno atendimento da necessidade que demandou a contratação,
em afronta ao princípio da eﬁciência.
Portanto, sempre que celebrar um contrato deve a Administração atribuir a um servidor a responsabilidade de
acompanhar a sua execução. Tal servidor, por sua vez,
deve anotar em registro próprio todas as ocorrências
constatadas e determinar as medidas necessárias para
corrigir eventuais defeitos ou faltas praticadas.
A designação do ﬁscal deve ser ﬁrmada por ato formal,
juntado aos autos do processo administrativo da contratação, de modo a indicar de forma clara sobre quem recai a responsabilidade – que pode ser administrativa, civil ou penal – por ação ou omissão decorrente do irregular cumprimento da ﬁscalização.
O fato de não ter sido mencionada falha na execução dos
serviços não tem o condão de afastar a ocorrência da irregularidade, podendo inﬂuenciar, a critério do julgador,
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na dosimetria da pena, que no caso ora em análise prescreveu.
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade, face ao
descumprimento do artigo 67, caput, da Lei 8.666/93.
Dessa forma, tendo em vista que os argumentos apresentados em sede de sustentação oral já foram apreciados na ITR 50/2018, entendemos que não subsistem razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à
reanálise de alegações já examinadas, razão pela qual
reitera-se as análises e conclusões efetuadas no bojo da
ITR 50/2018, nos termos lá expostos.
2.5 Processo Licitatório com indícios de simulação
Base legal: infringência ao art. 3 da Lei Federal n°
8666/93
Agentes responsáveis:
Rondinei Alves – Presidente da Comissão Permanente de
Licitação
Anízio Gomes dos Santos - Membro da CPL
Adeir da Silva Oliveira - Membro da CPL
Mantena Pneus Ltda.
Dibarra Peças e Serviços Ltda.
Mecânica Mercedinha Ltda.
(...)
Ao realizar a leitura da sustentação oral, (...), em cotejo
com as razões recursais, percebe-se que não houve novos argumentos ou fatos em relação à presente irregularidade, sendo que tais argumentos já foram objeto de
análise por meio do item 3.4 da ITR 50/2018.
Cumpre enfatizar que a equipe de auditoria constatou
vários indícios de simulação na realização do Convite

17/2009. Veriﬁcou-se que vários documentos apresentados pelos licitantes não obedeciam ao estabelecido no
edital.
Quanto à alegação de que seria difícil para a CPL, em
uma mera sessão de julgamento de um certame licitatório, constatar indícios de conluio entre as participantes, uma vez que a equipe técnica levou vários anos para
chegar a essa suposição, ressalta-se que é dever da Comissão de Licitação, em todo o procedimento licitatório,
cumprir rigorosamente às normas e condições dispostas
no edital, conforme estabelecido no artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93.
A esse respeito, cita-se o art. 43, §3º da Lei 8.666/93,
que assim dispõe:
Art. 43 [...]
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
Nos termos do dispositivo acima transcrito, tem-se que a
comissão permanente de licitação, ao se deparar com diﬁculdades para a tomada de decisão em razão de questões incidentais, poderá buscar esclarecimentos, elucidar pontos controversos, conﬁrmar informações, colher
opiniões de técnicos especializados, etc, para posteriormente, com a dúvida sanada, decidir com tranquilidade
e segurança. Logo, a CPL, ao contrário do que aﬁrmam
os recorrentes, não precisa decidir imediatamente. Pelo contrário, sempre que entender necessário esclarecer
ou complementar informações poderá ser determinada
www.tce.es.gov.br

a diligência, em qualquer fase ou etapa da licitação.
Ademais, de maneira oposta ao alegado pelos recorrentes, a equipe de auditoria não levou anos para veriﬁcar a ocorrência de simulação no certame ora em análise. A auditoria foi realizada no período de 22/09/10
a 14/10/10 (Plano de Auditoria 332/2010, Proc. TC
8340/10, ﬂ. 01), e foi neste período de menos de um mês
que a equipe constatou a presente irregularidade, bem
como várias outras, apontadas no Relatório de Auditoria
Ordinária 73/2011.
Insta asseverar que não foram feitas meras suposições
na presente irregularidade. Foram constatados vários indícios de simulação na realização do Convite 17/2009,
que de acordo com as circunstâncias fáticas trazida aos
autos, apontaram para a ocorrência da simulação.
Destaca-se que a penalidade de multa somente não
foi aplicada aos responsáveis em razão da ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva e não em razão de
uma valoração de suas condutas, como querem crer os
responsáveis.
Por ﬁm, tendo em vista a clareza da análise apresentada
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2890/2013, a qual
corroboramos, pedimos vênia para reproduzi-la a seguir:
[...]
Nos termos do § 2º do artigo 43 do Estatuto das Licitações e Contratos, “todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão”; dessa forma, num procedimento realmente competitivo, em que haja efetivo interesse em vencê-lo, entende a equipe técnica que os representantes legais das
empresas participantes analisariam minuciosamente a
documentação de suas concorrentes, com o objetivo de
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identiﬁcar eventuais infrações que levassem à sua inabilitação.
Ao contrário, constatou-se uma total inércia dos representantes legais das empresas participantes, pois, além
de não terem rubricado toda a documentação apresentada, também não a analisaram, resultando assim na habilitação indevida das empresas vencedoras do certame.
Desta forma, a equipe técnica entendeu que todos os
atos irregulares praticados pela Comissão Permanente
de Licitação contaram com a participação dos representantes legais das empresas licitantes que ﬁguram no processo administrativo, vez que disponibilizaram à CPL documentação referente as suas respectivas empresas, ﬁrmaram assinatura numa ata com declarações inverídicas, pois não rubricaram os documentos de habilitação e
consta da ata assinada por eles aﬁrmativa falsa atestando a completude da documentação exigida no respectivo Convite, quando de fato estava incompleta, e não
cumpriram o normativo estabelecido no § 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Todos esses indícios, coincidentes e convergentes, sugerem a existência de simulação de procedimento licitatório. Apontam também na direção de que a competitividade do certame foi totalmente frustrada, conﬁgurando-se a fraude à licitação (artigo 90 da Lei 8.666/93). Desse modo, restaram feridos os princípios da isonomia, da
moralidade e da impessoalidade (art. 3º da Lei de Licitações), o que comprometeu a seleção da proposta mais
vantajosa e a eﬁcácia da competição.
Nos casos sob exame, as atas da CPL registram a presença de todos os seus membros; assim, tendo em vista a
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação
– CPL, na instrução do processo licitatório e no julgamen-

to e classiﬁcação das propostas, conforme previsão legal, para garantia da observância dos princípios da publicidade, da impessoalidade e da competitividade, e a
previsão da lei no que se refere a responsabilidade solidária dos membros da CPL, conforme visto no § 3º do artigo 51 da Lei de Licitações, conﬁgurada pela conduta de
seus membros de habilitar empresas que não apresentaram documentação em conformidade com o Convite e
de não examinar suﬁcientemente a documentação apresentada a ponto de detectar as irregularidades apontadas pela Equipe de Auditoria, cabe responsabilizar o presidente e demais membros da Comissão Permanente de
Licitação.
Neste sentido, nos termos dos indícios de irregularidades apontados nesta Instrução Técnica, que evidenciam
os requisitos que conﬁguram o nexo de causalidade entre as condutas subjetivas dos envolvidos e a irregularidade apontada, impõe-se a indicação de responsabilização solidária dos membros da Comissão de Licitação, do
Ordenador de Despesa Abraão Lincon Elizeu (Presidente
Municipal), por ter homologado procedimento licitatório
viciado e da empresa Mecânica Mercedinha Ltda. como
participante direta do ato tido como ilícito, e das empresas Mantena Pneus Ltda. e Dibarra Peças e Serviços Ltda., beneﬁciadas diretamente com a contratação, por ter
participado da simulação do certame.
Destacam jurisprudência do Tribunal de Contas da União,
nos termos do Acórdão nº 137/2010 do Plenário, acerca
da responsabilidade da autoridade que homologa a licitação:
Acompanhando o voto do relator, o Plenário negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão n.º 1.541/2007-Plenário, por meio do qual foi apliwww.tce.es.gov.br

cada multa à recorrente em razão de: (i) não publicação
do aviso de tomada de preços no Diário Oﬁcial da União
e em jornal de grande circulação, em afronta ao art. 21,
I e III, da Lei nº 8.666/93; e (ii) desclassiﬁcação de licitante por exigência impertinente, desprovida de fundamento legal. A recorrente procurava se eximir da responsabilidade simplesmente tentando transferir o ônus
aos seus subordinados. Segundo ela, estando a adjudicação na essência das atribuições da comissão de licitação, e inexistindo recurso ou erro claro, não seria razoável exigir-lhe que não homologasse o certame. Trouxe
também como argumento recursal a suposta ausência
de prejuízo, por ter sido a contratação efetivada pelo valor de mercado. Para o relator, o ato omisso da recorrente, investida como autoridade homologadora da licitação, estaria materializado na ausência de conferência
dos requisitos essenciais do procedimento sob sua responsabilidade. Restaria caracterizada, portanto, “a negligência, ou seja, a inobservância de normas que lhe ordenariam a agir com atenção, capacidade, solicitude e discernimento”. Tal negligência, aﬁrmou o relator, “não pode ser descaracterizada simplesmente alegando-se possível erro de subordinados ou suposta ausência de prejuízo ﬁnanceiro computado. Mesmo porque a responsabilidade, neste caso, pode advir de culpa in eligendo, ou
seja, da má escolha daquele em quem se conﬁa a prática de um ato ou o adimplemento da obrigação, e da
culpa in vigilando, decorrente da falta de atenção com
o procedimento de outrem. Há que se considerar, ainda, que responsabilidade não se transfere”. Acórdão n.º
137/2010-Plenário, TC-015.583/2002-3, rel. Min. José
Múcio Monteiro, 03.02.2010.
Cumpre também apresentar jurisprudência do TriSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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bunal de Contas da União, nos termos do Acórdão
nº 3.705/2010 da 2ª Câmara, acerca da responsabilidade dos membros da comissão de licitação em simulação
de procedimentos licitatórios:
A ocorrência de simulação de procedimento licitatório
enseja a apenação dos membros da comissão de licitação com a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal. Essa foi a conclusão do relator ao
analisar diversas irregularidades veriﬁcadas em sede
de Tomada de Contas Especial, resultante da conversão
de denúncia, a qual apontou inúmeras possíveis irregularidades na execução de convênio ﬁrmado com município. Dentre as irregularidades, várias seriam imputáveis aos membros da comissão de licitação, tais como
inveracidade de notas ﬁscais, inveracidade de processo
licitatório, propostas com idêntica padronização gráﬁca ou visual e outras. A unidade técnica, ao analisar os
argumentos apresentados pelos membros de comissão
de licitação, ressaltou que “Dentre as atribuições legais
da Comissão de Licitação estabelecidas no art. 6º, inciso XVI, da Lei 8.666/96 está a de ‘...receber, examinar e
julgar todos os documentos e procedimentos relativos
à licitação...’. Evidentemente, que uma das razões desse exame previsto em lei é evitar fraude à licitação para que esta possa cumprir sua ﬁnalidade legal”... Desse
modo, caberia à comissão, ainda de acordo com a unidade técnica, “realizar esse exame comparativo entre
as propostas para detectar possíveis indícios de conluio
e/ou outras tentativas de fraude”. Ao manifestar sua
anuência às análises procedidas pela unidade instrutiva, o relator consignou que as irregularidades foram
“consubstanciadas em robustos indícios de simulação
de procedimento licitatório”. Ao ﬁm, o relator, em ra-

zão das irregularidades, propôs aplicação de multa aos
membros da comissão de licitações, o que foi acolhido
pela 2ª Câmara. Acórdão n.º 3705/2010-2ª Câmara, TC009.987/2006-1, rel. Min-Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, 13.07.2010.
As provas indiciárias acima expostas, ou seja, aquelas
que não comprovam diretamente o fato, mas que vistas
em conjunto e analisadas sob o prisma da lógica dedutiva, demonstram que realmente existiu o conluio entre
os Defendentes, com o claro objetivo de restringir o caráter competitivo do certame, prejudicando o sigilo das
propostas. Logo, as empresas licitantes não concorreram
efetivamente entre si, veriﬁcando-se, assim, a ocorrência de fraude comprovada à licitação.
Constata-se, também, clara afronta ao Princípio da Moralidade, haja vista que os agentes públicos têm o dever
de se guiar com estrita observância ao do princípio da
moralidade administrativa na condução de suas atribuições. Este princípio aplica-se, igualmente a todo àquele que, não obstante seja funcionário público, contribua
para prática de qualquer ato administrativo ou dele se
beneﬁcie de qualquer forma.
Nesse sentido citamos a seguinte decisão:
“Licitação. Conduta concertada, conluio dos licitantes.
(...) percebe-se um indício de fraude na licitação, já que
tudo aponta para a existência de uma vinculação entre
os licitantes na elaboração das três propostas, além disso, a redação dessas é idêntica. (...) o caráter competitivo e sigiloso das propostas restou prejudicado, tendo
em vista que os participantes já tinham conhecimento
das demais propostas, antes mesmo da abertura dessas
perante a Comissão de Licitação. Assim, viu-se ferido o
princípio do sigilo das propostas e, conseqüentemente,
www.tce.es.gov.br

acabou-se com qualquer possibilidade de competitividade. (...) o princípio da moralidade também foi violado.
A moralidade administrativa é um dos pressupostos que
deve reger os atos da Administração Pública e está previsto no art. 37, caput, da Constituição da República. Por
esse princípio, tem-se que o administrador deve agir da
melhor maneira possível, de forma honesta e sem prejudicar ninguém. (...) há assinaturas semelhantes em duas propostas e um mesmo signatário em duas propostas. Isso acaba por restringir a concorrência e, assim, claramente prejudicar outras empresas que teriam interesse em competir na mencionada licitação”. (TCE/MG, Licitação nº 615047, Rel. Conselheiro Moura e Castro, j. em
14.02.2006.)
Desta forma, resta conﬁgurada o descumprimento dos
princípios norteadores presentes no art. 3 da Lei Federal
n° 8.666/93, opinando-se pela manutenção da irregularidade em face de todos os responsáveis.
Dessa forma, tendo em vista que os argumentos apresentados em sede de sustentação oral não alteram as
conclusões havidas na ITR 50/2018, reitera-se as análises e conclusões efetuadas no bojo da ITR 50/2018, nos
termos lá expostos.
2.6 Inexistência de orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição dos custos – Processos
692/2009, 276/2009 e 2399/2009
Base legal: infringência ao Art. 7º, caput e § 2º, inc. II e §
2º, inciso II do art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
Agentes responsáveis:
Processo 692/2009
Rondinei Alves – Presidente da Comissão Permanente de
Licitação/CPL
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Processos 276/2009 e 2399/2009
Rondinei Alves – Presidente da Comissão Permanente de
Licitação/CPL
Maria da Penha Gomes Lopes – Assessora Jurídica
Luciano Matias de Oliveira – Advogado do Município
(...)
Conforme se veriﬁca, os recorrentes novamente alegam
que não houve menção a prejuízo ao erário, tampouco
dolo, tratando-se de meras falhas formais. Aduzem, ainda, que embora os atos tenham sido praticados em desconformidade com a lei ou edital, atingiram o ﬁm almejado. Asseveram que havia orçamentos detalhados nos
procedimentos licitatórios, mesmo que não tivessem
adentrado no nível de detalhamento que a auditoria
deste Tribunal exige.
Os supramencionados argumentos já foram apreciados
na ITR 50/2018, não subsistindo razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à reanálise de alegações já examinadas, razão pela qual reitera-se as análises
e conclusões efetuadas no bojo da ITR 50/2018, nos termos lá expostos.
Com relação à alegação do senhor Rondinei Alves acerca
da ausência de responsabilidade dos membros da CPL na
elaboração do orçamento detalhado, tem-se que se trata de nova razão recursal, uma vez que esta questão não
foi trazida na peça recursal.
Da leitura das razões recursais constantes do Pedido de
Reexame constata-se que o recorrente se limitou em alegar que não houve menção a prejuízo ao erário, que são
meras falhas formais. Aﬁrmou que apesar de supostamente terem os atos sido praticados em desconformidade com a lei ou edital, atingiram o ﬁm almejado.

Aduziu que havia orçamentos detalhados nos procedimentos licitatórios, mesmo que não tivessem adentrado no nível de detalhamento que a auditoria deste Tribunal exige, não se podendo falar em dolo ou culpa dos
Pareceristas.
Por ﬁm, alegou que a responsabilidade pela elaboração
dos orçamentos detalhados nos procedimentos licitatórios é do responsável técnico que solicitou a contratação dos serviços e não dos Pareceristas. Acrescentou que
o responsável técnico não foi citado para responder por
seus atos.
Agora, em sustentação oral, o recorrente traz novas razões recursais, ao sustentar a ausência de responsabilidade dos membros da CPL na elaboração do orçamento detalhado.
Conforme abordado no item 2.2 desta Manifestação Técnica, tendo o recorrente silenciado quanto à questão da
responsabilização em suas razões recursais, não pode
complementá-las em momento processual posterior, visto que se operou a preclusão consumativa.

Contas do Estado do Espírito Santo”, tratam-se de novas
razões recursais.
A petição de interposição do recurso deve conter todas as
alegações visando a reforma do julgado, não se admitindo que possam ser complementadas ou alteradas, mediante a adução de novos argumentos, após a interposição
do recurso. Tal impedimento decorre da preclusão consumativa expressamente prevista no parágrafo único do
art. 152 da LC 621/2012.
Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de inovação/complementação das razões recursais em sede de
sustentação oral, mantém-se as análises e conclusões
efetuadas na referida ITR, nos termos lá expostos.
2.7 Cláusula Editalícia Restritiva de Competição
Base legal: infringência ao art. 3º, caput, e § 1º, inc. I, da
Lei Federal n° 8666/93
Agentes responsáveis: Adinan Novais de Paula – Pregoeiro
(...)

Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de inovação/complementação das razões recursais em sede de
sustentação oral, mantém-se as análises e conclusões
efetuadas na referida ITR, nos termos lá expostos.

Conforme se veriﬁca de sua sustentação oral, o recorrente traz nova razão recursal, ao alegar que o pregoeiro não tem a função de determinar como será contratado determinado serviço, sendo que esta alegação não foi
trazida na peça recursal.

Da mesma forma, veriﬁca-se que as alegações do senhor
Luciano Matias de Oliveira relativas ao “acolhimento das
Justiﬁcativas do Gestor Público-Abraão Lincoln Elizeu
em relação à Inexistência de orçamento detalhado em
planilhas que expressem a composição de custos Item
-Il.2.6.3 e 2.6.4” e ao item “Da obediência, do respeito e
do cumprimento ao parágrafo único do artigo 5º, da lei
complementar nº 621/2012-Lei Orgânica do Tribunal de

Da leitura das razões recursais constantes da peça inicial
do Pedido de Reexame constata-se que o recorrente se
limitou em alegar a inexistência de restrição à competitividade, “pois ao abrir a participação de pessoa jurídica,
pois haveria possibilidade de participação de inúmeras
empresas e que os valores apresentados pelas licitantes
estavam menores que os demais apresentados por outros entes do Estado do Espírito Santo”.

www.tce.es.gov.br
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Asseverou que a previsão de cláusulas editalícias descrevendo exigências que não sejam atendidas por alguns
licitantes não é motivo suﬁciente para embasar uma
afronta à competitividade.
Aduziu que a modalidade escolhida foi o Pregão Presencial, por ser a mais transparente e vantajosa para o município.
Por ﬁm, concluiu aﬁrmando que “não há de se falar em
restrição a competividade quando se utiliza da ferramenta pregão, apenas uma opção por optar pela utilização
de pessoa jurídica, importa frisar que a legislação aplicável às licitações, não proíbem a participação de pessoas
físicas. Essa possibilidade deve ser analisada à luz das especiﬁcações do objeto”.
Agora, em sustentação oral, o recorrente traz novas razões recursais, ao sustentar que não é função do pregoeiro decidir o que será contratado e que tampouco tem
a função de determinar como será contratado determinado serviço.
Conforme abordado no item 2.2 desta ITR, tendo o recorrente silenciado quanto à questão da responsabilização em suas razões recursais, não pode complementá-las em momento processual posterior, visto que se operou a preclusão consumativa.
Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de inovação/complementação das razões recursais em sede de
sustentação oral, mantém-se as análises e conclusões
efetuadas na referida ITR, nos termos lá expostos.
Quanto aos demais argumentos trazidos nos memoriais,
percebe-se que já foram objeto de profunda análise no
item 3.7 da ITR 50/2018, inexistindo razões fáticas ou
jurídicas que determinem reanálise das mesmas alega-

ções.
Dessa forma, tendo em vista que os argumentos apresentados em sede de sustentação oral não alteram as
conclusões havidas na ITR 50/2018, reitera-se as análises e conclusões efetuadas no bojo da ITR 50/2018, nos
termos lá expostos.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, tendo em vista que as teses apresentadas pelos recorrentes, em sede de sustentação oral/
memoriais, não foram suﬁcientes para ensejar qualquer
mudança de entendimento ou conclusão, reitera-se in
totum as análises e conclusões contidas na Instrução
Técnica de Recurso ITR 50/2018, que pugnou pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, devendo ser mantido o Acórdão TC-522/2017-Primeira Câmara, em todos os seus
termos.(...)”
Sendo esta a análise técnica, entendo que se esgota a
discussão de mérito, devendo-se deixar claro que os recorrentes não foram apenados com multa em razão das
irregularidades aqui discutidas, ante a ocorrência de
prescrição antes do julgamento pela 1ª Câmara. Trata-se então, do exercício por este Tribunal de Contas, de
sua competência para declarar a irregularidade dos atos
submetidos a seu controle, o que é inafastável à luz dos
princípios de direito público que regem a função do controle externo.
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 Controle Externo de Recursos e Consultas,
contido na Instrução Técnica de Recurso ITR 50/2018 e
na Manifestação Técnica de Recurso 265/2018 e os Pawww.tce.es.gov.br

receres 1080/2018 e 4493/2018 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 plenária, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, quanto ao Pedido de Reexame apresentado pelos
senhores Abraão Lincon Elizeu, Luciano Matias de Oliveira, Waldeir Luiz da Silva, Rodinei Alves, Anízio Gomes dos Santos, Adeir da Silva Oliveira e Adinan Novais de Paula:
1.1 pelo seu conhecimento e no mérito, para que
lhe seja negado provimento, devendo o Acórdão TC
522/2017 – Primeira Câmara (Processo TC 8340/2010 –
ﬂs. 2800/2834), ser mantido em todos os seus termos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader
Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO 1565/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06411/2018-1
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: MAX FREITAS MAURO FILHO, MARCIA CRUZ
PEREIRA ANDRIOLO
Requerente: IRANILSON CASADO PONTES
Procuradores:ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), FERNANDA MELLO PEREIRA (OAB:
12984-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES)
PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO ACORDÃO TC
555/2013 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA –

NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Revisão interposto pelo senhor Iranilson Casado Pontes, em face do Acórdão TC 555/2013,
prolatado nos autos do processo TC 107/2007, relativo a
Recurso de Reconsideração anteriormente proposto pelo senhor Max Freitas Mauro Filho.
A parte dispositiva do Acórdão TC-555/2013 tem o seguinte teor:

ro Domingos Augusto Taufner, dar-lhe provimento total, para reformular o Acórdão TC-830/2006, excluindo
a multa imposta ao Sr. Max Freitas Mauro Filho, Prefeito
do Município de Vila Velha, no exercício de 2003.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas - NRC, que exarou a Instrução Técnica de Pedido de Revisão 14/2018, opinando
pelo não conhecimento do pedido de revisão.
O Ministério Público manifestou-se por meio do Parecer
4262/2018 anuindo à proposta da área técnica.
É o relatório.

ACÓRDÃO

2 FUNDAMENTAÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC107/2007, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada
no dia cinco de novembro de dois mil e treze:

Ratiﬁco o posicionamento da área técnica, para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 14/2018, abaixo transcrita:

1. À unanimidade, conhecer do presente Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Max Freitas Mauro Filho, Prefeito Municipal de Vila Velha no exercício de 2003
e, preliminarmente, por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, encampado pelo Relator em sessão plenária, acolher a ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Prefeito Municipal, em razão da desconcentração administrativa do referido Município;
Parcialmente vencido o Conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que votou por não acolher a preliminar arguida, responsabilizando o Prefeito Municipal
pelos atos de gestão analisados, objeto de apuração em
Auditoria Especial realizada no Município de Vila Velha.
2. No mérito, nos termos do voto do Relator, Conselheiwww.tce.es.gov.br

“(...) 2. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE REVISÃO
Analisando as condições de admissibilidade do Pedido
de Revisão, observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Em relação à tempestividade, veriﬁca-se, conforme Despacho 42357/2018 da Secretaria-Geral das Sessões, à
ﬂ. 33, que o Acórdão TC-555/2013 transitou em julgado
em 23/04/2014. Assim, tendo sido o Pedido de Revisão
protocolizado em 10/08/2018, tem-se que se operou o
transcurso do prazo de dois anos contados do trânsito
em julgado da referida decisão, nos termos do artigo 171
da LOTCEES (LC 621/2012), de forma que o presente pleito é INTEMPESTIVO.
Quanto ao cabimento, tem-se que o art. 171 e seu §5] da
LC 621/2012 assim dispõe:
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Art. 171. De decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao Plenário, de natureza jurídica similar à da ação rescisória, sem
efeito suspensivo, apresentado uma só vez e por escrito
pelo responsável, pelo interessado, seus sucessores, ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado, e fundado:
[...]
§ 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
Atente-se que o processo cujo acórdão o requerente almeja ver desconstituído é oriundo de um processo de
auditoria especial.
Processos de ﬁscalização não se subsomem à tipicidade
prestação ou tomada de contas, a menos que por existência de aparente dano sejam convertidos nesta última.
Nesse diapasão, entende-se que o pedido de revisão não
é cabível no presente caso.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se pelo não conhecimento do
Pedido do Revisão, por intempestividade, bem como por
não ser o mesmo cabível, com fundamento no art. 171
caput e §5º da LC 621/2012. (...)”
Assim, ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, acompanho o entendimento do Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, contido na Instrução Técnica de Recurso ITR 14/2018 e o Parecer 4262/2018 do Ministério Público de Contas, e VO-

TO 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:

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

1.1. Não conhecer do Pedido de Revisão;
1.2. Arquivar os autos do presente processo após o trânsito em julgado.
1.3. Dar ciência da decisão ao recorrente.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader
Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO 1566/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05865/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMCULT - Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: CARLOS DELIO DA SILVA FERREIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARIACICA –
EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria Municipal
de Cultura de Cariacica, cuja gestão dos recursos públicos esteve sob a responsabilidade do senhor Carlos Delio da Silva Ferreira, referente ao exercício de 2016.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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No Relatório Técnico 00753/2017-7 (evento 46) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 00297/2018-4 (evento 47)
para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00494/2018-6 (evento 50), 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
03234/2018-4, concluindo nos seguintes termos:

tério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.

Conselheiro relator

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se, que este Egrégio Tribunal
de Contas julgue REGULARES as contas do senhor Carlos Délio da Silva Ferreira, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica, na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira
elaborou o parecer PPJC 05080/2018-2 e manifestou-se
de acordo com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Minis-

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica, sob a responsabilidade do
senhor Carlos Delio da Silva Ferreira, relativas ao exercício de 2016, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO 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 1567/2018 – PLENÁRIO

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Processo: 05867/2017-6

2. Unânime.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2016

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
www.tce.es.gov.br

UG: SEME - Secretaria Municipal de Educação de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: BEATRIZ DE OLIVEIRA ANDRADE, VANUSA
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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STEFANON MAROQUIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA –
EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.

02466/2017. No entanto, diante da intempestividade da
protocolização, foi indeferido o pedido de juntada do referido protocolo aos presentes autos.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Dando prosseguimento ao feito, o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva 03473/2018, concluindo
nos seguintes termos:

I RELATÓRIO:

3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, relativa ao exercício de
2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade das senhoras Beatriz de Oliveira Andrade e Vanusa Stefanon
Maroquio.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade das Sras. Beatriz
de Oliveira Andrade e Vanusa Stefanon Maroquio.

No Relatório Técnico 00749/2017-1 (evento 49) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 01255/2017-4 (evento 50)
para a citação das responsáveis.
O Núcleo de Controle de Documentos – NCD, por meio
do Despacho 29974/2018-1 (evento 60) informou que
não constava qualquer documentação protocolizada em
alusão aos Termos de Citação 02466/2017 e 02467/2017
(eventos 53/54), em nome das senhoras Beatriz de Oliveira Andrade e Vanusa Stefanon Maroquio.
Considerando a inércia das responsáveis em atender à
citação deste Tribunal de Contas, foi decretado a revelia
das senhoras Beatriz de Oliveira Andrade e Vanusa Stefanon Maroquio, nos termos do artigo 65, da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012, conforme Decisão Monocrática 00950/2018-7.
Adiante, a senhora Beatriz de Oliveira Andrade, através do Protocolo 10708/2018-1, solicitou a juntada das
razões de justiﬁcativa referente ao Termo de Citação

gio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR as contas das
Sras. Beatriz de Oliveira Andrade e Vanusa Stefanon
Maroquio no exercício da função de ordenadoras de
despesas do Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, no exercício de 2016, na forma do artigo 84, inciso III, alínea d, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção das irregularidades 2.1, 2.2, 2.3, e 2.4
desta instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas do Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, ou a quem lhe vier a substituir, para que adote:

2.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários. (ITEM 3.2.1.1 DO RTC 749/2017-1);

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 entre os saldos
contábeis e os extratos bancários;

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). (ITEM 3.2.2.1 DO RTC 749/2017-1);

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 imóveis;

2.3 Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens imóveis, inventário físico (INVIMO) e no Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens imóveis (TERIMO). (ITEM 3.2.2.2 DO RTC 749/2017-1);

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.

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

2.4 Encaminhamento de relatório e parecer do controle
interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos. (ITEM 3.3.1 DO RTC 749/2017-1).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egréwww.tce.es.gov.br

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC 04171/20184 (evento 78) e manifestou-se de acordo com área técSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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nica.

inciso I da Lei Complementar 621/2012.

Tendo os autos integrado a pauta da 33ª Sessão Ordinária do Plenário, em 25 de setembro de 2018, a defesa
apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos
no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráﬁcas 00165/2018-1 (evento 83) e
Memorial 00072/2018-9 (evento 82).

Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 05115/2018-2 – evento 90).

das senhoras Beatriz de Oliveira Andrade e Vanusa Stefanon Maroquio, relativas ao exercício de 2016, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de
8 de março de 2012, dando quitação as responsáveis,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

II FUNDAMENTOS

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

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.

2. Unânime.

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

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

Foram, então, os autos encaminhados ao NCE para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação oral.
A Manifestação Técnica 00994/2018-1 (evento 86) concluiu que as argumentações apresentadas na defesa
oral, sob o ponto de vista contábil, se caracterizaram como suﬁcientes para elidir as irregularidades apontadas
no RT 749/2017, concluindo nos seguintes termos:
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade das Sras. Beatriz
de Oliveira Andrade e Vanusa Stefanon Maroquio.
Após a decretação de revelia e a elaboração da Instrução
Técnica Conclusiva 3473/2018-1 (Peça 69), os responsáveis trouxeram aos autos, em defesa oral, alegações e
elementos comprobatórios que, analisados nesta manifestação técnica, ensejaram o afastamento das impropriedades inicialmente apontadas.
Dessa forma, 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 das Sras. Beatriz de Oliveira Andrade e Vanusa
Stefanon Maroquio no exercício da função de ordenadoras de despesas do Secretaria Municipal de Educação de
Cariacica, no exercício de 2016, na forma do artigo 84,

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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, sob a responsabilidade
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:

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 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
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO 1568/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01720/2018-8, 07169/2012-9
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: CML - Câmara Municipal de Linhares
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: ADEMIR JOSE DE LIMA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procurador: Lucimara Rissi de Lima
PEDIDO DE REEXAME – CONTROLE EXTERNO – REPRESENTAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES – TERCEIRIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS – NÃO PROVIMENTO AO PEDIDO DE REEXAME – MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO 01245/2017-1 - PLENÁRIO - CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público Especial de Contas em face do
Acórdão TC-1245/2017 - Plenário, prolatado nos autos
do processo TC 7169/2012, que acolheu as razões de justiﬁcativa apresentadas pelo Senhor Ademir José de Lima
– Presidente da Câmara Municipal de Linhares no exercício de 2008, julgou improcedente a Representação e
encaminhou recomendações à atual Administração da

Câmara de Linhares.
O Ministério Público de Contas – MPC impetrou o presente Pedido de Reexame, pugnando pela irregularidade
das contas do senhor Ademir José de Lima, pela imputação do débito de 41.126,26 VRTE e aplicação de multa
pecuniária, em razão das irregularidades dispostas nos
itens 1 e 2 do Acórdão recorrido, quais sejam:
1. Da terceirização ilícita de atividades permanentes da
Administração Pública que devem ser exercidas por servidores públicos efetivos admitidos por concurso público
de acordo com art. 37, inc. II da CF/88;
2. Da ausência de regular liquidação de despesas em
afronta ao art. 62 c/c art. 63, ambos da Lei nº 4.320/64,
com imputação de ressarcimento da quantia de R$
74.492,00.
A parte dispositiva do Acórdão TC 1245/2017 tem o seguinte teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 Rejeitar a arguição preliminar de coisa julgada administrativa sustentada pelo Sr. Ademir José de Lima;
1.2 Pelo acolhimento das razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Ademir José de Lima – Presidente da
Câmara Municipal de Linhares no exercício 2008;
1.3 Pela improcedência da presente Representação,
com base no artigo 95, I, c/c o artigo 99, § 2º, ambos da
Lei Complementar nº 621/2012;
1.4 Recomendar à atual Administração da Câmara de Linhares que:
www.tce.es.gov.br

1.4.1 Promova capacitações periódicas para seus servidores, principalmente em áreas estratégicas, tais como
assessorias jurídica e contábil;
1.4.2 Promova a reestruturação de seu quadro de pessoal, de modo que atenda satisfatoriamente a demanda
existente, inclusive com o acréscimo de servidores efetivos na área contábil, com a ﬁnalidade de ter uma melhor
organização administrativa para prestar serviços de maneira eﬁciente à população local. Porém, respeitando os
limites de gasto com pessoal previsto na LRFe também
os limites de gastos com Câmaras Municipais previstas
no art. 29 A da CF;
Inicialmente, proferi Decisão Monocrática 00352/20181 (peça 05), oportunidade em que notiﬁquei o senhor
Ademir José Lima – Presidente da Câmara Municipal de
Linhares para apresentar, no prazo legal, contrarrazões
aos Pedido de Reexame.
Devidamente notiﬁcado, o senhor Ademir apresentou
suas contrarrazões que foram acostadas aos autos (peça 09 e 10).
Ato contínuo, preferi a Decisão Monocrática 00587/20189 (peça 11) em que conheci o presente recurso ora interposto e determinei a devida análise e instrução recursal.
Encaminhados os autos para a manifestação técnica, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC prolatou a Instrução Técnica de Recurso
00158/2018-1 (peça 12), a qual pugnou pelo provimento parcial do Recurso, nos seguintes termos:
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se, no mérito, pelo PROVIMENTO
PARCIAL do presente Pedido de Reexame, devendo serem mantidas as irregularidades descritas nos itens 3.1
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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e 3.2 desta ITR, afastando-se, contudo, o dever de ressarcimento.
Considerando a manifestação técnica, submeti o feito ao
crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
que, por meio do Parecer 03655/2018-7 (peça 16), se
pronunciou em concordância com os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pelo NRC, qual seja, provimento
parcial do Pedido de Reexame.
Tendo o feito constado da pauta da 29ª sessão ordinária
do Plenário (28/08/2018), foi realizada sustentação pelo
senhor Ademir José de Lima, acostando-se as respectivas notas taquígrafas às ﬂs. 76/79 dos autos.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra
devidamente instruído, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
II.2 MÉRITO
II.2.1 TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADES PERMANENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEVEM SER
EXERCIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS ADMITIDOS POR CONCURSO PÚBLICO (item 1 do v. Acórdão)
Versam os autos originário (TC 7169/2012-9) de Representação em face do senhor Ademir José de Lima – ex-presidente da Câmara Municipal de Linhares, originária do Acórdão TC 238/2012 que determinou a autuação em autos apartados de documentos do processo TC
1897/2009 que trata de Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria da Câmara Municipal de Linhares,
exercício de 2008, a ﬁm de apurar supostas irregularidades oriundas do procedimento administrativo Convite nº 01/2008.

A Instrução Técnica Inicial ITI 82/2013 (processo TC
7169/2012) constatou-se que o objeto do Contrato
003/2008 era a prestação de serviços de assessoria contábil e análise de processos de despesa da Câmara Legislativa, ﬁrmado em 24/01/2008, com vigência até o
dia 31/12/2008, entre a Câmara Municipal de Linhares
e a empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda., no valor total de R$ 74.492,00 (setenta e quatro mil,
quatrocentos e noventa e dois reais), conﬁgura terceirização ilícita de atividades permanentes da administração pública, que devem ser exercidas por servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público de acordo com regra constante do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Nos termos do Acórdão 1245/2017, em consonância
com o voto do conselheiro relator a presente irregularidade foi afastada sob a seguinte fundamentação, em
síntese:
[...]
Pois bem. Constata-se dos autos que a Câmara Municipal
de Linhares possuía a época dos fatos apenas uma servidora efetiva com formação acadêmica em contabilidade, responsável pelo serviço contábil daquele órgão juntamente com a empresa contratada.

zado pela única contadora do Poder Legislativo daquele
município, penso que uma única servidora não garantiria
a qualidade necessária da atividade contábil de um ente
público, podendo comprometer sobremaneira a contabilidade governamental, que exige técnica e especialização. Assim, com a devida vênia, supor que a Câmara Municipal de Linhares estaria apta a exercer com qualiﬁcação toda a sua atividade contábil por meio de apenas um
servidor, é uma premissa arriscada.
Lado outro, veriﬁco que, conforme esposado pela equipe técnica desta Casa o objeto do contrato em questão,
pautou-se na prestação de serviços de Assessoria Contábil e análise nos processos de despesas, o que seria segundo os técnicos, atividade ﬁnalística, permanente da
Administração Pública, que impossibilita a contratação
de terceiros para a sua realização.
Contudo, vejo que o objeto descrito apresenta-se de forma bastante genérica e aberta, destacando, a meu ver, a
carência na área contábil daquele órgão, ao tentar incluir
todo e qualquer serviço de ordem contábil no contrato
de terceirização, visando, de certo modo, suprir a necessidade de reforço na área contábil da Câmara, que contava apenas com uma servidora capacitada para tanto.

Fato manifesto é que a legislação brasileira, referente à
gestão da contabilidade pública é complexa e em razão
disso, executar a atividade contábil de um ente público,
mesmo que de pequeno porte, não é tarefa simples, exigindo do proﬁssional de contabilidade qualiﬁcação necessária para a gestão orçamentária, econômica, ﬁnanceira e patrimonial do órgão.

Veriﬁco, outrossim, que questões semelhantes já foram
enfrentadas pelo Plenário desta Corte de Contas ao analisarem diversos processos de contas. Neste contexto,
sobressalto os autos do processo TC 2525/2010, relatado pelo nobre Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, que apresentou proposta de voto, no sentido
de afastar a irregularidade, sendo aprovada por unanimidade por meio do Acordão TC-981/2014, nos seguintes termos:

Não desmerecendo de forma alguma o trabalho reali-

[...]
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Cito ainda, trecho de decisão mais recente, prolatada nos autos do processo TC 3486/2010, relatado por
mim, onde também proferi proposta de voto no sentido de afastar a mesma irregularidade aqui tratada, sendo acompanhado por maioria na sessão da 2ª Câmara
do dia 04/05/2016, por meio do Acórdão TC 497/2016:
“Diante de todo o exposto, considerando o caso concreto, bem como que o tema em debate já vem sendo amplamente discutido, tendo sua vedação mitigada em favor das boas práticas dos serviços administrativos, pondero que não há motivo para apenar o gestor na prática
de tal ato, motivo pelo qual considero regulares as contas.”
Veriﬁco, na mesma linha de entendimento sedimentada nos processos citados anteriormente, que a terceirização, neste caso concreto, permitiu ao Administrador
Público a atender ao interesse público com resultados
satisfatórios de forma mais eﬁciente, pois conforme se
depreende dos autos TC 1897/2009, que tratou da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Linhares,
exercício de 2008, também sob a responsabilidade do Sr.
Ademir José de Lima, as contas apresentadas foram consideradas regulares por este Tribunal de Contas.
Ademais, é importante ressaltar que o responsável realizou todo o procedimento licitatório referente ao Convite
nº 01/2008, conﬁando estar amparado pelos princípios
que regem a Administração Pública, vez que o Parecer
Administrativo de ﬂ. 902/904, elaborado por Procuradores daquele Legislativo, opinou favoravelmente à contratação da assessoria contábil em questão.
Posto isto, no caso sob exame, entendo razoável a contratação de assessoria contábil para suprir a necessidade
do órgão, frente à complexidade da contabilidade públi-

ca, notadamente tendo em vista a ocorrência da seleção
mediante prévio processo licitatório e uma única servidora ser responsável por toda atividade contábil daquele Poder, motivo pelo qual, acolhendo as justiﬁcativas do
gestor, afasto a presente irregularidade.”
Em sede recursal, o recorrente alega em síntese que a
assessoria contábil contratada desempenhou atividades
permanentes, contínuas e inerentes à atividade-ﬁm do
Município, sendo que a escassez de pessoal e baixos salários não autorizam, por si só, as contratações de assessorias:
“[...]
Data vênia, não merece respaldo o embasamento acima
exposto para o afastamento da irregularidade, haja vista
tratar-se de atividade típica de servidor público, investido no cargo mediante prévia aprovação em concurso público, sendo tais atividades pertinentes dos próprios servidores públicos municipais, sem demonstrar, de forma
efetiva, caráter excepcional da contratação.
[...]
Desta forma, avaliando o caso concreto, extrai-se que a
contratação para assessoria e consultoria contábil se deu
para o desempenho de atividades precípuas da Administração Pública, correspondendo, assim a tarefas permanentes, contínuas, inerentes e indispensáveis à atividade-ﬁm do Município, motivo pela qual devem ser, impreterivelmente, executadas por servidores de cargo
de provimento efetivo, selecionado em observância ao
princípio do concurso público, consoante art. 37, inciso
II, a Constituição Federal.
Ademais, a escassez de pessoal capacitado e os baixos
salários percebidos pelos servidores públicos municipais
www.tce.es.gov.br

não autorizam por si só as contratações celebradas, devendo, ao contrário, a problemática ser solucionar em
observância ao ordenamento jurídico.
Cumpre destacar que a irregularidade veriﬁcada a presente representação, referente ao exercício de 2008, não
se veriﬁca de maneira isolada na Câmara Municipal de
Linhares, pois a irregularidade na terceirização dos serviços de assessoria contábil é prática reiterada tanto em
prefeituras quanto em câmaras, sendo merecedora de
reparo por esta Egrégia Corte de Contas.
[...]”
Destaca que a situação apresentada nos autos não envolve demandas altamente especializadas, excesso de
demandas ou demandas com potencial conﬂito de interesses, razão pela qual requer a reformulação do acórdão recorrido para conversão do processo em tomada
de contas especial e consequente imputação de débito
ao responsável no montante de R$ 41.126,26 VRTE, além
de cominação de multa pecuniária.
Em suas contrarrazões o recorrido alega que a “suposta
terceirização de atividade permanente da Administração
Pública que dever ser exercida por servidores públicos
efetivos, foi robustamente enfrentada nos exatos termos
probantes do processo”.
Em sede de sustentação oral alega que se trata de uma
matéria já bem apreciada nesta Corte de Contas e que o
Pedido de Reexame não traz argumentos novos capazes
de alterar o Acórdão recorrido e solicita que se julgue
o caso concreto vivenciado pela Câmara de Linhares no
momento da referida contratação.
A área técnica, por meio da ITR 00158/2018-1 informa
que os serviços contratados dizem respeito ao dia a dia
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do setor de contabilidade da Câmara Municipal de Linhares e por estarem relacionados com a atividade ﬁm do
órgão, conﬁguram terceirização ilegal.
Pois bem.
Trata-se do Contrato Nº 003/2008 (ﬂs. 516/520) cujo
objeto é a “prestação de serviços de Assessoria Contábil e análise nos processos de despesas”. Referida contratação se deu por meio da licitação Carta Convite nº
01/2008, tendo parecer favorável do Procurador da municipalidade às ﬂs. 512/513.
Quanto a este tema, ressalto que já proferi votos favoravelmente à terceirização de serviços de assessoria contábil em outras oportunidades, porém, sempre diante das
especiﬁcidades do caso concreto.
A maioria dos julgados desta Corte de Contas que analisa a contratação de assessoria contábil quando autorizado trata de peculiaridades observadas em cada caso concreto.
Por oportuno, sobre o presente tema destaco a existência de precedentes desta Corte de Contas no sentido de
autorizar as referidas contratações, tais como exemplo:
Acordão 983/2014 – Plenário (Processo TC 2524/2010);
AcordãoTC600/2017-Segunda
Câmara
(Processo
TC7615/2011), Acórdão 00981/2014 – Plenário (Processo TC 2525/2010), além de outros o qual considerou julgou irregular a representação apresentada sobre o mesmo tema, sempre levando em consideração as peculiaridades que se apresentou em cada caso.
Ademais, veriﬁco dos argumentos expendidos no processo originário e na sustentação oral, que a contratação
em foco foi razoável, ao se considerar que a Câmara contava com um único contador em seu quadro efetivo para

executar todas as tarefas atinentes à contabilidade. Assim, exigir que um único contador venha a suprir toda a
demanda existente no setor contábil, por menor que seja o órgão contratante, não se mostra razoável e em consonância com o princípio da eﬁciência.
Entendo que há certa diﬁculdade, em muitos municípios,
de se contratar alguns proﬁssionais por meio de concurso ou até mesmo de mantê-los, além de considerar que
muito proﬁssionais efetivos não estão sendo qualiﬁcados continuamente para exercer o seu mister.
A existência de 01 servidor no órgão de contabilidade da
Câmara pode não garantir, a meu ver, a qualidade necessária para a gestão orçamentária, econômica, ﬁnanceira
e física do patrimônio daquele Órgão. Por isso, no caso
concreto ora sob exame, entendo razoável a contratação
de consultoria contábil para suprir tal deﬁciência.
A Contabilidade Governamental é complexa e não permite simpliﬁcações. Penso ser temerária uma atuação
desprovida de instrumentos necessários para a geração
de informações de fácil compreensão, relevantes, conﬁáveis, comparáveis, veriﬁcáveis, transparentes e úteis para os usuários.

ressarcimento de débito, mantendo, portanto, incólume
o Acórdão TC 1245/2017 – PLENÁRIO, diante dos argumentos do recorrido e a situação em que se encontrava
a Câmara Municipal.
Outrossim, quanto à alegação do recorrente e da área
técnica de que a terceirização é ilícita por tratar-se de
desempenho de atividades precípuas da Administração
Pública, correspondendo, assim, a tarefas permanentes,
contínuas, inerentes e indispensáveis à atividade-ﬁm do
Município, vale registrar que no dia 30/08/2018 o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento referente à
ADPF 324 e ao RE 958.252 analisando a constitucionalidade da terceirização na denominada “atividade-ﬁm”.
O STF entendeu, na maioria de votos pela constitucionalidade da terceirização da atividade-ﬁm, tendo ﬁxado
a seguinte tese de repercussão geral que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da contratante.”

Outrossim, sequer se questionou nos autos originários
inexecução contratual, razão pela qual entendo que os
serviços foram prestados, não cabendo locupletamento
do ente da Administração.

Desse modo, com o julgamento das ações acima citadas
pelo STF, entendo que essa deﬁnição não poderá ser um
critério isolado, devendo ser analisados outros requisitos legais na análise da possibilidade ou não de terceirizar certos serviços. Contudo, deve-se aguardar a publicação do Acórdão para maiores discussões e estudos a
respeito do tema.

Nesse contexto, relativamente à contratação de assessoria para a realização de serviços contábeis, tais como
aqueles identiﬁcados pela Auditoria, ouso divergir da
Área Técnica e do D. Ministério Público Especial de Contas e deixo de acolher o pedido de conversão dos autos
em tomada de contas e da consequente imputação de

Diante do exposto, mantenho o posicionamento do ilustre conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu voto
de piso, apreendendo pelo afastamento da irregularidade aqui descrita, visto que a meu ver, os argumentos trazidos pelo recorrente não são suﬁcientes para modiﬁcarem o meu entendimento.
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II.2.2 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA (item 2.5 do v. Acórdão)

quer demonstram quais serviços foram realizados pela
empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda”.

tamente teria sido à beneﬁciária de tamanha quantia,
por recebê-la, sem qualquer contraprestação.

A auditoria aponta irregularidade na execução dos serviços contratados junto à empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda, conforme indicado na Instrução
Técnica Inicial – ITI 00082/2013-1.

Em contrarrazões o recorrido alega que quanto a dita ausência de regular liquidação de despesas com imputação
de ressarcimento da quantia de R$ 74.492,00, o v. Acórdão contemplou todas as provas que vieram aos autos,
de forma que a decisão foi justa e fundamentada na legislação própria.

Novamente, insta considerar que o processo de Prestação de Contas do exercício de 2008 – TC 1897/2009, encontra-se transitado em julgado pela regularidade das
contas, demonstrando que os serviços de assessoramento auxiliaram a Prestação de Contas do Legislativo Municipal com eﬁciência.

Nos termos do Acórdão 1245/2017, em consonância
com o voto do conselheiro relator a presente irregularidade foi afastada sob a seguinte fundamentação, em
síntese:

[...]

Segundo argumenta a área técnica, os serviços contratados por meio do Contrato 003/2008, cujo objeto era a
prestação de Assessoria Contábil e análise nos processos
de despesas, começaram a ser executados a partir do dia
18 de fevereiro de 2008, data da publicação do contrato,
tendo sido emitida a Nota de Empenho global nº 39/08,
no valor de R$ 69.500,00, no dia 1º de fevereiro de 2008
e a Nota de Empenho complementar nº 409/08 no valor
R$ 4.992,00 no dia 01 de dezembro de 2008.
Da análise das notas ﬁscais e pagamentos, a área técnica
concluiu em síntese que não houve acompanhamento e
ﬁscalização por parte do gestor, tendo em vista que todo
o processo de empenho, liquidação e pagamento da despesa foi realizado de maneira automática, padronizada e
contínua, sem o detalhamento de liquidação exigido pela legislação pertinente – Lei 4.320/64.
Nessa senda, argumenta a área técnica que não houve
comprovação material dos serviços eventualmente executados.
Em sede recursal, o recorrente alega em síntese que “as
incoerências constantes pela Unidade Técnica se referiam à ausência de provas da efetiva prestação de serviços, consoante a previsão do art. 63 da Lei n. 4.320/1964,
uma vez que a documentação de ﬂs. 650/788, comprovante de depósito, notas ﬁcais, empenho e liquidação,
não comprovam que os serviços foram prestados, se-

Compulsando os autos, veriﬁquei que foram acostadas
declarações dos Senhores Arlete de Fátima Nico (servidora efetiva no cargo de contadora), ﬂs. 973, Eduardo
Guimarães (Diretor Administrativo e Recursos Humanos), ﬂs. 974, Manoel Francisco Piol (servidor público),
ﬂs. 975, Gelson Luiz Suave (Vereador no período de 2005
a 2008), ﬂs. 976 e Walace Luiz Tureta (servidor público),
ﬂs. 977, aﬁrmando que os serviços contratados pela empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda. foram devidamente prestados conforme o pactuado, atendendo de forma satisfatória a execução contratual.
Constatei ainda, que os relatórios apresentados pelo responsável descrevem pela contratada os serviços que foram prestados mensalmente em consonância com o objeto pactuado ﬂs. 791/811, não obstante, não visualizei nos autos diligências adotadas pelo corpo técnico no
sentido de obter informações para melhor averiguar se
os serviços contábeis foram realizados, o que torna temerária a imputação de ausência de prestação de serviços, dada a precariedade da instrução processual, que
nem mesmo sugeriu a citação da contratada, que suposwww.tce.es.gov.br

Esta Corte de Contas também já possui precedentes sobre o afastamento da imputação de ressarcimento nos
casos de danos meramente presumidos, conforme se extrai dos votos proferidos pelo Ilmo. Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun nos autos dos Processos TC
4014/2009, TC 7042/2009 e TC 5838/2009, que utilizaram como razão de decidir os precedentes do STJ acima
mencionados.
Todavia, ressalto que embora a jurisprudência colacionada apresente posicionamento mais ﬁrme, não estou aqui
a advogar que para que se conﬁgure irregularidade passível de ressarcimento, e consequentemente se responsabilize o gestor, sejam necessárias provas inequívocas
e até mesmo a sua conﬁssão. Ora, quem comete dano,
especialmente quem o faz de maneira dolosa, procura
ocultar as provas e/ou diﬁcultar a obtenção das mesmas.
De todo modo, para a caracterização do dano é necessário que se alcance um nível razoável de indícios probatórios (negativos ou positivos), que in casu não é possível constatar.
Nessa linha de entendimento, repiso que constam nos
autos a nota de empenho nº 39/2008, ﬂs. 650, as notas
de liquidação e de pagamento, bem como as notas ﬁs-
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cais emitidas pela contratada, ﬂs. 653 a 829 e ainda, as
declarações de servidores e vereador da época, atestando a execução das atividades da empresa contratada, o
que nos leva a acreditar que os serviços de assessoria
contábil foram realizados junto ao Legislativo Municipal
de Linhares durante o exercício de 2008 pela empresa
Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda.
Nesse passo, veriﬁco que pode ter havido falhas na liquidação da despesa ora analisada, apesar disso, entendo não ensejar o ressarcimento do valor contratual, nem
mesmo veriﬁco suﬁciência para macular os atos do Sr.
Ademir José de Lima, Presidente da Câmara Municipal
de Linhares à época dos fatos, motivo pelo qual afasto o
indicativo de irregularidade e consequentemente, o ressarcimento atribuído.
No presente caso, destaco que a contratação em tela se
refere a serviços técnicos que se mostram de difícil aferição, tendo em vista que se constituem, atividades acessórias, não materiais.
Saliento que, de fato, não foi especiﬁcado no objeto contratual os elementos materiais dos serviços a serem prestados, o que corrobora a tese de que os serviços contratados não exigiam provas materiais de sua execução.
Por seu turno, o recorrente ﬁrmou o entendimento que
o pagamento à empresa contratada sem a devida comprovação da prestação dos serviços constituiria em irregularidade, decorrente da ausência de qualquer relatório, parecer, consideração, orientação elaborada pelas
empresas contratadas, devendo, portanto, ser ressarcido.
Neste particular, entendo que as atividades contratadas
(assessoria administrativa e orientação) foram presumi-

damente consideradas como inexecutadas por parte do
recorrente pela ausência de relatórios ou qualquer outra
prova material, muito embora pudessem ser comprovadas através da veriﬁcação da regularidade dos processos
de despesa, da boa gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial da Câmara Municipal no exercício de 2008 e,
sobretudo, pelos atestes apostos pela coordenadora ﬁnanceira (ﬂs. 652, 662, 675, 684, 698, 712, 721, 725, 749
e 763 e ﬂs. 791/803).
Nessa seara, constato que o trabalho desempenhado pela empresa de assessoria se estende muito além do que
está no contrato e prescindem de comprovação material, pois abarcam ações para a solução de diversos problemas, obrigando ao terceiro contratado a adoção de
medidas de ordem técnica e também de orientações para melhorar a gestão daquele órgão.
Assim sendo, por força do contrato em questão, não era
exigível da empresa contratada a apresentação de papeis de trabalho e, portanto, a ausência destes documentos não pode traduzir em provas de inexecução do
serviço contratado.
Deste modo, ainda que entenda que os pagamentos efetuados realmente pudessem carecer de clareza nos atestes e na identiﬁcação dos serviços, em descompasso aos
arts. 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, uma vez que
não foi demonstrada de forma precisa quais serviços estariam sendo pagos pelo município, pois assim não foi
consignado no objeto contratual, reitero minha posição
adotada em julgados anteriores, nos quais afastei o ressarcimento imputado, por entender que tais falhas não
me parecem suﬁcientes para condenar os responsáveis
à devolução dos valores pagos, conforme imputado pela equipe técnica, inclusive, sob pena de enriquecimento
www.tce.es.gov.br

ilícito, vedado à municipalidade.
Ademais, como já tratado no item antecedente, devemos prezar pela segurança jurídica de nossos julgados
e, portanto, devemos estar em consonância com a jurisprudência paciﬁcada nesta Casa sobre dano presumido,
nos quais foram afastados os ressarcimentos decorrentes de inconsistência na liquidação de despesas, sobretudo, quando se tratar de serviços de assessoria e consultoria, porque se constituem atividades não materiais
e, por consequência, de difícil aferição em sua execução.
Ressalto que nesse sentido, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas sugeriu a manutenção da irregularidade, afastando-se, contudo o ressarcimento,
sob a fundamentação de que da análise dos julgados
desta Corte de Contas, percebe-se que, apesar do reconhecimento da irregularidade na liquidação da despesa,
a manutenção do dano tem sido feita de forma casuística, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto.
Neste contexto, entendo que que ainda o procedimento de liquidação não tenha sido realizado da forma mais
adequada, entendo não ser possível alegar que os serviços contratados não foram prestados pela empresa, razão pela qual não dou provimento ao recurso neste item.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divergindo do entendimento trazido pelo NRC na Instrução Técnica de Recurso
00158/2018-4 e Parecer do Ministério Público de Contas 03655/2018-7 e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo
TC 8210/20175, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Pedido de Reexame, nos termos do
art. 161, art. 162, c/c art. 165, todos da LC nº 621/2012;
1.2. Quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame, mantendo incólume o Acórdão TC
1245/2017-PLENÁRIO;
1.3. Dar CIÊNCIA, na forma regimental, aos interessados;
1.4. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou
pelo provimento parcial, procedência da representação
e multa de R$3000, acompanhando os pareceres técnico e ministerial.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª 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, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO 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: 05/02/2019
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

RIA (OAB: 12031-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB:
19148-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB:
19260- ES), KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB: 19807-ES),
CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR EXERCÍCIO DE 2014 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR - POR FORÇA DA TESE FIXADA PELO STF NO RE Nº
848.826, COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, SOB A FORMA DE PARECER PRÉVIO, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE (LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) – AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO

ACÓRDÃO 1569/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05474/2015-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA SERRA , ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, IZOLINA MARCIA LAMAS SILVA,
SANDRA REGINA BEZERRA GOMES, ELCIMARA RANGEL
LOUREIRO ALICIO, SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO, JOAO
CARLOS MENESES
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Procuradores: THIAGO PIEROTE, ALINE DUTRA DE FA-

www.tce.es.gov.br

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal da Serra, do exercício ﬁnanceiro de 2014,
sob a responsabilidade do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos - Prefeito.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
471/2016 (ﬂs. 152/167) em que foram identiﬁcados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 1074/2016 (ﬂ.168/169), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 01628/2016, (ﬂs. 171/172), promovendo-se a citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente
citado, o responsável, apresentou pedido de dilação de
prazo, por mais 60 (sessenta) dias às ﬂs. 178/188. Sendo
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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concedido dilação do prazo através da Decisão Monocrática Preliminar DECM 00193/2017.
Em 19/05/2017, foi protocolado sob o número
05987/2017 neste Tribunal, documentos em atendimento a Decisão Monocrática 193/2017, de ﬂs. 200/459.
Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo de Contas, mediante Manifestação Técnica 00908/2017, analisou a prestação de contas anual em confronto com a
manifestação e documentos trazidos aos autos pelo gestor, recomendando a Regularidade com Ressalva da presente Prestação de Contas Anual, durante o exercício de
2014.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2878/2017,
opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a
Regularidade com Ressalva da Prestação de Contas Anual, com determinações.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às ﬂs.
480/484, se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer PPJC 577/2018, para
que seja a presente prestação de contas julgada IRREGULAR, na forma do art. 84, inciso III, alínea “a”, da Lei
Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa pecuniária, com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I e
II, do indigitado estatuto legal; e com fulcro no art. 87, incisos VI, da LC n. 621/12, sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica às ﬂs. 473.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de prestação de contas de go-

verno, inicialmente foram elencadas seis supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal de Contas,
conforme se pode extrair da ITI 1074/2016, quais sejam:
Divergência entre valores de contribuição previdenciária
do servidor retidos (liquidado) na contabilidade e aqueles demonstrados pela folha de pagamento; Ausência de
recolhimento de retenções previdenciárias do servidor
devidas ao regime próprio e ao regime geral; Ausência
de conta especíﬁca para contabilização da contribuição
patronal ao regime geral – INSS; Divergência entre valores registrados na contabilidade referente a contribuição previdenciária patronal devidos ao IPS e aqueles demonstrados na folha de pagamento; Divergência entre
valores informados como de recebimento nos arquivos
digitais: prefeitura da serra resposta TCEES 2014.pdf e o
arquivo digital DEMDAT 01.pdf e não enviou o inventário
de bens em almoxarifado, móveis e imóveis.
De acordo com a manifestação técnica 0908/2017, após
apresentadas as respectivas razões de justiﬁcativa pelo
gestor, cotejando-as com supostas irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de
Contas, concluiu-se pelo afastamento das irregularidades apontados nos itens II.I divergência entre valores de
contribuição previdenciária do servidor retidos (liquidado) na contabilidade e aqueles demonstrados pela folha
de pagamento (item 3.1.1 do RT 471/2016); II.II ausência de recolhimento de retenções previdenciárias do servidor devidas ao regime próprio e ao regime geral (item
3.1.2 do RT 471/2016); II.III ausência de conta especíﬁca para contabilização da contribuição patronal ao regime geral - inss. (item 3.1.3 do RT 471/2016); II.IV divergência entre valores registrados na contabilidade referente a contribuição previdenciária patronal devidos ao
www.tce.es.gov.br

regime próprio - IPS e aqueles demonstrados na folha de
pagamento (item 3.1.4 do RT 471/2016); II.V divergência
entre valores informados como de recebimento nos arquivos digitais: prefeitura da serra resposta tcees 2014.
pdf e o arquivo digital demdat 01.pdf (item 3.4.1 do RT
471/2016). Quanto ao item II.VI ausência de inventário
de bens em almoxarifado, móveis e imóveis (item 3.5.1
do rt 471/2016), a equipe de auditoria conclui que tendo
em vista as informações apresentadas pelo jurisdicionado, quanto à execução de atividades e desenvolvimento
de rotinas direcionadas ao fornecimento de dados pertinentes ao patrimônio do ente, apenas sugeri que se determine ao jurisdicionado, a apresentação, nos próximos
exercícios ﬁnanceiros, na forma da legislação em vigor,
os inventários dos bens móveis, imóveis e almoxarifado.
Nesse balear, considerando que o disposto no artigo 84,
inciso II, da Lei Complementar 621/2012, entendo que a
irregularidade mantida seja relevada, e que sejam julgadas pela regularidade com ressalvas da presente Prestação de Contas Anual..
Já o entendimento do Ministério Público de Contas, conforme se pode depreender do Parecer 577/2018, manifestação ministerial de ﬂs. 480/484, pela IRREGULARIDADE da prestação de contas na forma do art. 84, inciso
III, alínea “a”, da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa pecuniária, com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I e II, do indigitado estatuto legal; e
com fulcro no art. 87, incisos VI, da LC n. 621/12, sejam
expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica às ﬂs. 473.
Por todos os argumentos expostos e em consonância
com a área técnica cujas razões fundamentam este voto independente de transcrição, entendo que as irreguSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

162

ATOS DO PLENÁRIO

laridades apresentadas na ITI 1074/2016 e as justiﬁcativas apresentadas pelo gestor foram suﬁcientemente capazes de elidar toda e qualquer suspeita em relação aos
indicativos de irregularidades identiﬁcados, diante do
qual voto pela Aprovação das Contas com Ressalva, assim concluindo.

feito Municipal de Serra, por força da tese ﬁxada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, em razão da manutenção das seguintes irregularidades:

Diante do exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da área técnica cuja fundamentação integra este voto independente de transcrição e divergindo parcialmente do Ministério Público de Contas, por meio de
Parecer da Lavra do Procurador de Contas, o Sr. Luciano
Vieira, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração

1.2. Determinar ao atual chefe do Poder Executivo:

Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos - Prefeito Municipal de SERRA no exercício de 2014, por evidenciarem
impropriedade de natureza formal, não grave e que não
representa dano injustiﬁcado ao erário, dando-lhe a devida QUITAÇÂO, com amparo no artigo 84, inciso II e art.
86 da Lei Complementar Estadual 621/2012, observando
que este julgamento não produz efeitos para os ﬁns do
art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), em relação ao senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos - Pre-

1.1.1. Ausência de inventário de bens em almoxarifado,
móveis e imóveis (ITEM 3.5.1 DO RT 471/2016)
1.2.1. A tomada de medidas administrativas necessárias
e suﬁcientes para a restituição ao erário público dos encargos ﬁnanceiros eventualmente dispendidos pelo município em função do pagamento em atraso de contribuições previdenciárias.
1.2.2. O uso de conta contábil especíﬁca para contabilização da contribuição patronal ao regime geral – INSS.
1.2.3. A apresentação, nos próximos exercícios ﬁnanceiros, na forma da legislação em vigor, dos inventários dos
bens móveis, imóveis e de almoxarifado.
1.3. Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese ﬁxada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas pela Câmara Municipal , das contas de gestão do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos - Prefeito Municipal de Serra, no exercício de 2014, para ﬁns do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4
de junho de 2010;
1.4. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.5. Após certiﬁcado o trânsito em julgado administratiwww.tce.es.gov.br

vo, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª 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, 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 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 1570/2018 – PLENÁRIO
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Processo: 06828/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FES - Fundo Estadual de Saúde
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Contas, conforme se pode depreender do Parecer
4994/2018-7.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA

FUNDAMENTAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – EXERCÍCIO 2016 – REGULARIDADE COM RESSALVAS – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.

Compulsando os autos veriﬁco que no caso vertente a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3959/2018-3, bem como o Parecer 4994/2018-7 do Ministério Público de Contas, atestam a regularidade das contas apresentadas pelo Sr. Ricardo de Oliveira, gestor à frente do Fundo Estadual de Saúde, no exercício de 2016, ressalvando tão
somente o item referente à “ausência de apresentação
do inventário dos bens em almoxarifado e bens móveis”.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da prestação de contas anuais de ordenador apresentadas pelo Sr. Ricardo de Oliveira, gestor responsável pelo Fundo Estadual de Saúde, no
exercício de 2016.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 1109/2017-1,
que deu ensejo à elaboração da Instrução Técnica Inicial 26/2018-9, que propôs a citação do responsável para que apresentasse razoes de justiﬁcativa em razão de
indícios de irregularidade. Esta proposta foi consolidada
por meio da Decisão SEGEX 59/2018-3.
Após a apresentação das justiﬁcativas pelo responsável,
foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3959/2018-3, propondo a
regularidade com ressalvas das contas e a expedição de
determinações.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de

No que tange a este item, entendeu a área técnica que a
irregularidade não foi capaz de macular as contas apresentadas pelo gestor, justamente pelo fato de que, ainda que ausente o mencionado relatório de inventário,
conforme consta das contas contábeis 115600000 – ALMOXARIFADO e 123100000 - BENS MÓVEIS, e suas respectivas subcontas, do Balanço de Veriﬁcação (arquivo
13-BALVER_1.pdf), os Bens em Almoxarifado e os Bens
Móveis foram devidamente reconhecidos na contabilidade.
Com efeito, em conformidade com as referidas manifestações, encampo integralmente a seguinte proposta de
encaminhamento, que compõe a ITC 3959/2018-3:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Estadual de Saúde, exercício de 2015, sob a reswww.tce.es.gov.br

ponsabilidade do Sr. Ricardo de Oliveira, sendo mantida a irregularidade constante do item 3.2.2.1 do RT
01109/2017-1, tratada no item 2.2 desta Instrução Conclusiva:
3.2.2.1 AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO
DOS BENS EM ALMOXARIFADO E BENS MÓVEIS.
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
as contas do Sr. Ricardo de Oliveira, no exercício de funções de ordenador de despesas Fundo Estadual de Saúde, no exercício de 2016, na forma do artigo 84, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade relativa
ao item 3.2.2.1, que sejam realizadas as seguintes determinações:
determinar ao Fundo Estadual de Saúde, na pessoa de
seu atual gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias a apresentação, nas próximas prestações de contas, dos Inventários Anuais de Bens em Almoxarifado e de Bens Móveis,
conforme determina os artigos 94 a 96 da Lei 4320/64 e
Instrução Normativa 43/2017;
Adote as medidas necessárias ao saneamento das diferenças porventura existentes entre os Inventários Anuais de Bens em Almoxarifado e de Bens Móveis e a contabilidade, nos termos Portaria Conjunta Nº 002-R – SECONT/SEGER/ SEFAZ, de 28.9.2011, D.O.E. de 7.10.2011,
Nota Técnica n° 007/2011/GECON, de 26 de outubro de
2011, e Instrução Normativa TC 32/2014, encaminhando
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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o resultado da apuração nas contas relativas ao próximo
exercício ﬁnanceiro;
Adote as medidas necessárias, segregação no Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES e no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, respectivamente, dos registros contábeis
e dos registros analíticos dos almoxarifados de unidades
ligadas ao Fundo Estadual de Saúde - FES/SESA (GEAF,
HESVV HEMOES, LACEN, SPCE, SAMU198 etc);
determinar à Unidade Executora de Controle Interno do
Fundo Estadual de Saúde, na pessoa de seu Coordenador, que:
proceda o monitoramento das determinações constantes do item anterior e relate no Relatório e Parecer da
Unidade Executora de Controle Interno do próximo exercício ﬁnanceiro as medidas adotadas pelo gestor responsável para sanar a irregularidade apontada.
Ante todo o exposto, acompanhando inteiramente 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

so II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;

mo exercício ﬁnanceiro as medidas adotadas pelo gestor
responsável para sanar a irregularidade apontada.

1.2. Determinar ao Fundo Estadual de Saúde, na pessoa
de seu atual gestor, que:

2. Unânime.

1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias a
apresentação, nas próximas prestações de contas, dos
Inventários Anuais de Bens em Almoxarifado e de Bens
Móveis, conforme determina os artigos 94 a 96 da Lei
4320/64 e Instrução Normativa 43/2017;
1.2.2. Adote as medidas necessárias ao saneamento das diferenças porventura existentes entre os Inventários Anuais de Bens em Almoxarifado e de Bens Móveis e a contabilidade, nos termos Portaria Conjunta Nº
002-R – SECONT/SEGER/ SEFAZ, de 28.9.2011, D.O.E. de
7.10.2011, Nota Técnica n° 007/2011/GECON, de 26 de
outubro de 2011, e Instrução Normativa TC 32/2014, encaminhando o resultado da apuração nas contas relativas ao próximo exercício ﬁnanceiro;
1.2.3. Adote as medidas necessárias, segregação no Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES e no Sistema Integrado de Gestão
Administrativa – SIGA, respectivamente, dos registros
contábeis e dos registros analíticos dos almoxarifados de
unidades ligadas ao Fundo Estadual de Saúde - FES/SESA (GEAF, HESVV HEMOES, LACEN, SPCE, SAMU198 etc.);

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:

1.3. Determinar à Unidade Executora de Controle Interno do Fundo Estadual de Saúde, na pessoa de seu Coordenador, que:

1.1. Julgar regular com ressalvas a prestação de contas
apresentada pelo Sr. Ricardo de Oliveira, frente ao Fundo
Estadual de Saúde, exercício de 2016, na forma do inci-

1.3.1. Proceda o monitoramento das determinações
constantes do item anterior e relate no Relatório e Parecer da Unidade Executora de Controle Interno do próxiwww.tce.es.gov.br

1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª 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, 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 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
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ACÓRDÃO 1571/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00401/2007-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2006
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Procurador: FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE
DE CHEFE DE EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO REABERTURA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Auditoria Ordinária, realizada no Município de Serra, de acordo com o Plano de Auditoria de
Engenharia nº 19/2007 objetivando averiguar, por amostragem, a regularidade e legalidade de contrato de obras
e serviços, de responsabilidade de Audifax Charles Pimentel Barcelos, referente ao exercício de 2006.

962/1148, com documentação anexa às ﬂs. 1150/1877.
Instada a se manifestar o Núcleo de Engenharia de Obras
Públicas (NEO) por meio de Instrução de Engenharia
Conclusiva nº 59/2015 de ﬂs. 1889/1987 concluiu por irregularidade com imputação de ressarcimento sugerindo a conversão do feito em TCE,. Por sua vez o Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas através da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 4094/2016, ﬂs. 8198/
2007, assim concluiu:
3 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 55/2007 na Prefeitura Municipal da Serra, relativo ao exercício de 2006, entende-se que devem ser
mantidas as irregularidades analisadas, conforme IEC
59/2015:
...
3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, IV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), conclui-se opinando por:

À época Relatório de Auditoria Ordinária 055/2007, ﬂs.
3-91, e a Instrução Técnica Inicial ITI 644/2007, ﬂs. 839945, considerou como responsável o então Prefeito da
Serra, Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, pelos indícios de irregularidade referente a diferenças de preços
encontradas em planilha, com apontamentos de pagamentos indevidos.

3.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial em face da existência de
dano ao erário, presentiﬁcado no item 3.1 acima e conforme IEC 59/2015, no valor total de R$ 73.158,77 (setenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), correspondentes a 43.243,15 VRTE,
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento.

Sendo citado, por meio da Decisão Preliminar TC
1287/2007 e Termo de Citação 606/2007, ﬂs. 951, o
responsável apresentou defesa conforme consta as ﬂs.

3.2.2. Reconhecer a prescrição relativa à aplicação da
pena de multa a todos os indícios de irregularidades
mantidos na IEC 59/2015, eis que a pretensão punitiva
www.tce.es.gov.br

sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E.
Tribunal, extinguiu-se, a teor do disposto no art. 71 da
LC 621/2012, ressaltando-se a competência para atribuir
débito aos responsáveis, conforme § 5º do art. 71 da Lei
Complementar n° 621/2012.
3.2.3. Rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal, em razão do cometimento de
infrações que causaram dano injustiﬁcado ao erário dispostas nos itens 3.1.5, 3.2.3, 3.3.6, 3.4.5, 3.5.2, 3.6.4,
3.7.4, 3.8.4, 3.9.4, 3.11.3, 3.12.2, 3.13.2 da IEC 59/2015,
condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente
a R$ 73.158,77, correspondentes a 43.243,15 VRTE ao
erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar 621/2012;
3.3 Alternativamente à proposta conclusiva elencada
no item 3.2 desta ITC, sugere-se, no que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do
disposto no art. 288 do RITCEES e considerando as questões processuais noticiadas no item 2.3 desta Instrução
Conclusiva, decida pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com sucedâneo em precedentes
deste E. Tribunal (Acórdãos 232/2013; 304/13; 231/13;
161/13, 1796/2015, 910/2016 e 896/2016), ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
Nos termos regimentais, o MPC por meio de parecer da
lavra do Procurador Luciano Vieira, assim pugnou:
Ante todo o exposto, o Ministério Público de Contas:
1 – pugna pela conversão do feito em tomada de conSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tas especial, nos termos dos artigos 57, inciso IV, e 115
da LC n. 621/12, julgando-a IRREGULAR, com fulcro no
art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, do indigitado estatuto legal;
2 – oﬁcia pela decretação da prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 71 da LC n. 621/12;e,
3 – seja Audifax Charles Pimentel Barcelos condenado a ressarcir ao erário municipal a importância de R$
73.158,77 (setenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), equivalentes a
43.243,15 VRTE;
Por ﬁm, 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 o direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
O Responsável requereu o uso de defesa oral.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise dos argumentos e documentos colacionados aos autos a unidade técnica, pugna pelo reconhecimento da Prescrição sugerindo imputação de ressarcimento em decorrência de pagamento indevido de alguns contratos por sobrepreço e alternativamente, pela
extinção do feito sem julgamento do mérito em decorrência de vários processos decididos nesta Corte de Contas que estejam prescritos e que não foram chamados
aos autos os demais agentes que participaram do ato
considerado como irregular, por sua vez o MPC acompanha parcialmente a unidade técnica no sentido de reconhecer a prescrição e julgar as contas irregulares com
imputação de ressarcimento.

O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande inﬂuência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal
instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do
direito à segurança jurídica, prevista no artigo 5º da
Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada ao Estado Democrático de Direito.
Como muito bem argumentado na Instrução Técnica
Conclusiva nº 4094/2016 do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, o prazo prescricional teve seu
início no momento da ocorrência do fato – exercícios de
2005 e 2006, interrompendo-se com a juntada da citação valida do responsável ocorrendo em 31/10/2007, assim a prescrição se consumou em 2012.
II.1.2 – ILEGITIMIDADE DE CHEFE DO EXECUTIVO:

II.1- PRELIMINARMENTE:

Consoante informação contida nos autos, veriﬁco que a
unidade técnica se manifesta no sentido de que há precariedade na metodologia empregada para imputar responsabilidade, vez que somente foi imputada ao Senhor
Audifax Charles Pimentel Barcelos, que exerceu o mandato de Prefeito naqueles exercícios, não sendo chamado aos autos os membros da Comissão Permanente de
Licitação, agentes responsáveis pela orçamentação das
obras, não sendo possível identiﬁcá-los nos autos.

II.1.1- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Ressalta a unidade técnica que, muito embora a metowww.tce.es.gov.br

dologia era assim aplicada na ocasião da autuação dos
autos, não consta na Instrução Técnica Inicial a individualização das condutas do gestor apontado como responsável, bem como o nexo de causalidade existente entre
as condutas e a suposta anomalia constatada.
Pois bem, observo que a imputação de responsabilidade
ao chefe do executivo sem a comprovação, no mínimo,
do dolo ou da culpa e do nexo de causalidade, é objetiva
e, portanto, contrária à lei e à jurisprudência paciﬁcada
na Corte de Contas, que em casos análogos, entende que
se a imputação dever se ater à responsabilidade subjetiva, já que a objetiva se assenta exclusivamente em mera
presunção, e corre o risco de atolar-se num campo fértil
para a imprecisão, dubiedade e incertezas.
Esta Corte de Contas vem adotando o entendimento
de que o apenamento com base unicamente no fato do
agente público ocupar a posição de gestor aproxima-se
da responsabilização objetiva, sendo inadmissível tal entendimento.
Este Plenário, acompanhando, por maioria, o voto-vista
proferido pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun nos autos
do TC 3873/2005, se manifestou pela ausência do desenvolvimento regular do processo nos casos em que só foi
chamado aos autos o ordenador de despesas, em detrimento dos demais participantes do ato tido como irregular, nesse passo, me permito a transcrever parte do entendimento exarado:
“Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento
da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo, haja vista que não se procedeu à
identiﬁcação e qualiﬁcação dos agentes potencialmente
responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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da da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa
imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou
que deva ter sido produzido, do nexo de causalidade entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda, da indicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável –
art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada
de cada agente”.

de possivelmente esbarrar com o entendimento do STF,
contraria os princípios da ampla defesa e contraditório.

Por ﬁm, trouxe outros precedentes que afastou a responsabilidade do gestor nos casos de matérias que se assemelham, como por exemplo: TC 1989/2010 (Acórdão
TC 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão TC 304/2013); TC
167/2012 (Acórdão TC 231/13), TC 7384/2012 (Acórdão
TC 161/2013) e TC 4878/2003 (Acórdão TC 1796/2015).

Destaco que no Estado de Direito, o ordenamento jurídico-positivo tem arrimo em dois axiomas principais: a justiça e a segurança. É nesse contexto que importante trazer considerações acerca do princípio da segurança jurídica e do instituto da prescrição visto que os Tribunais
de Contas necessitam harmonizar a segurança jurídica
ao interesse público, no exercício de seu mister constitucional.

Filiando-me a esta linha de intelecção, não sendo trazida
aos autos a análise quanto ao nexo de causalidade entre
o fato imputado e a conduta, aplico o entendimento atual deste Egrégio Tribunal por afastar a responsabilidade
do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos.
II.1.4 – NÃO REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL:
Inobstante o fenômeno da Prescrição, visualizo no presente caso que foram apontadas irregularidades passíveis de ressarcimento, onde importante trazer entendimento do Supremo Tribunal Federal que decidiu, à luz do
artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipiﬁcado na Lei nº 8.429/92, Lei de
Improbidade Administrativa, culminando com a Decisão
Plenária nº 09/2018 sobrestando todos os processos que
se encontrem em situação de ocorrência de prescrição
com imputação de ressarcimento, entendo que a reabertura de instrução processual, nesta oportunidade, além

Importante ressaltar, que este Tribunal vem adotando o
entendimento quanto a não reabertura da instrução processual quando visualiza que a reabertura possa trazer
prejuízos à defesa não trazendo efetividade na determinação, cito como exemplos os processos TC 7137/2001;
2850/2009; 3566/2010; 3873/2005.

De início, podemos ter o entendimento de que a preservação do interesse público implica o reconhecimento de
que os atos administrativos tenham seus efeitos jurídicos preservados, quando a atuação dos órgãos de controle não se der de modo tempestivo, contudo, esta situação colide com os princípios da legalidade — a autorizar o exercício do controle a qualquer tempo — e o da
segurança jurídica, a reclamar a estabilização das relações constituídas.
Quando ocorre a colisão de princípios, é certo que não
há eliminação de um deles e sim uma preponderância de
um sobre o outro, em razão do princípio da unidade da
Constituição, onde inexiste hierarquia entre os diversos
princípios constitucionais, assim, o intérprete, ao se deparar em um caso concreto com a existência de dois ou
mais direitos fundamentais que, se aplicados de maneira ampla e integral, mostram-se contrários à solução da
www.tce.es.gov.br

demanda, deve lançar mão do método da ponderação
de interesses, de modo a aplicar aquele princípio preservando o máximo de cada um dos valores em conﬂito, realizando um juízo apto a tornar prevalente aquele
que importe a menor lesão ao outro, sem, contudo, esvaziar seu sentido.
No caso concreto, temos em confronto o princípio da
preponderância do interesse público com os princípios
do contraditório e ampla defesa, onde devemos levar em
consideração o decurso do lapso temporal de 13 e 12
anos, haja vista que as ocorrências dos fatos se deram
nos anos de 2005 e 2006.
Com estas considerações, entendo que o direito de defesa resta prejudicado, o que me leva a concluir que os
efeitos do tempo fulmina a justiﬁcativa para perpetuar o
direito do estado em punir, onde, nunca é por demais salientar, que a prescrição alcança até mesmo as ações penais nos crimes dolosos contra a vida, que é considerado
como o bem jurídico mais caro ao corpo social.
Na espécie, a meu ver, impõe-se a incidência do princípio da segurança jurídica, consubstanciado na utilização do instituto da prescrição, acrescentando a decisão
do STF já manifestada acima, aplicável analogicamente
aos processos sujeitos à jurisdição das Cortes de Contas,
de acordo com o permissivo inserto no artigo 71 da LC
621/12.
Nessa linha de intelecção, veriﬁcando-se tratar-se de assuntos sujeitos ao controle externo autuados há muitos
anos, sendo certo ainda que não foi realizada a citação
válida dos responsáveis ou interessados, impõe-se a impossibilidade de reabertura de instrução processual.
Por ﬁm, destaco que as irregularidades apontadas pasSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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síveis de ressarcimento se referem a possível sobrepreço de aquisição de materiais decorrente de equiparação
com a tabela da ITUFES, inclusive tendo o responsável
alegado que utilizava a Tabela como referência, todavia a
unidade técnica observou algumas inconsistências entre
a tabela e o preço pactuado, concluindo não estar adequado o preço contratado, contudo, não trouxe aos autos nenhuma outra fonte de pesquisa que pudesse, de
fato, comprovar o possível dano, onde rememoro a Vossas Excelência que este Tribunal também vem rechaçando o ressarcimento quando o mesmo é presumido, principalmente pelo simples fato de comparação com a tabela ITUFES.

de promover a reabertura de Instrução Processual em
razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa como também ao princípio da eﬁciência e a duração razoável do processo, além da ocorrência de prescrição eis
que referem a fatos ocorridos há 13 anos.

III – CONCLUSÃO:

RODRIGO COELHO DO CARMO

Considerando os fundamentos acima colacionados, acolhendo a manifestação técnica e divergindo parcialmente do ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte minuta de Acórdão Prévio que submeto à consideração.

Conselheiro Relator

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
AFASTAR a responsabilização do senhor Audifax Charles
Pimentel Barcelos, Chefe do Executivo nos exercícios de
2005 e 2006, em razão da ausência de nexo causal nos
termos deste voto;
Pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva nos termos do Art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o Art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
EXTINGUIR os autos sem resolução de mérito e DEIXAR

DAR ciência ao interessado.
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.
ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado com base no inciso VII do artigo 330, da Resolução TC 261/2013;

VOTO VISTA DO CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária de Engenharia, realizada na Prefeitura Municipal de Serra, relativa ao exercício de 2006, de responsabilidade do Sr.
Audifax Charles Pimentel Barcelos - Prefeito.
A composição dos achados de auditoria não permite a
formação de imagem positiva acerca da gestão da Prefeitura Municipal de Serra no período auditado, especialmente quanto a ausência de instrumentos de compliance como mecanismo fundamental para a governança.
Se para alguns possa parecer fantasiosa a aplicação desse conceito na administração pública, conveniente observar que sua essência não difere daquela presente nos
princípios gerais da administração pública insculpidos no
art. 37 da Constituição Federal desde 1988, na sua dicção mais recente, com destaque no princípio da legaliwww.tce.es.gov.br

dade, marco obrigacional e vinculante da administração
pública, e fundamento para efetivação daquele instrumento de governança, e da eﬁciência, objetivo mor a ser
alcançado na execução das ações, atividades e políticas
públicas, instrumentalizado em mecanismos da Administração Pública Gerencial e consentâneo direto das atribuições conferidas ao agente público.
A conduta do gestor, chamado a responder na qualidade de responsável, se deve à omissão de praticar um ato
quando havia um dever jurídico de fazê-lo e a evidente
inobservância de um dever de cuidado objetivo imposto
aos ocupantes dos cargos de gestão, em ﬂagrante violação de leis e regulamentos.
Há de observar que ao ocupar cargos de direção na Administração Pública, seja agente político ou estritamente
administrativo, assumem-se atribuições inerentes àquela atividade. Organizada numa cadeia de comando, com
segregação de funções e hierarquizada, o corpo diretivo
é responsável pelas ações cometidas por aqueles sujeitos à sua subordinação, sem que isso conﬁgure o enquadramento no conceito jurídico de responsabilidade objetiva mas decorre da ação ou omissão do sujeito, capaz
de alterar o resultado da organização ou sua inépcia para ocupar o cargo.
A Lei 13.655/2018, ao introduzir disposições sobre segurança jurídica e eﬁciência na aplicação do direito público no Decreto-Lei nº 4.657/42 - Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, parece sinalizar nesse sentido, ao balizar o poder extroverso estatal na esfera administrativa, controladoria e judicial, exigindo-se a avaliação circunstancial e consequencial na fundamentação
das decisões proferidas acerca da responsabilidade do
gestor (art. 22, § 1º e 2º), o respeito à segurança jurídiSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ca, mormente ao escopo normativo vigente à época da
prática do ato ou da conduta inquinada (art. 24), e a vedação de decisões embasadas em valores jurídicos abstratos (art. 20).
Na interpretação de normas sobre gestão pública se devem considerar os obstáculos e as diﬁculdades reais do
gestor mas também as exigências das políticas públicas
a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados
(art. 22, ﬁnal), sujeitando-se ao Controle Externo, o administrador público e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (Art. 71,
II da Constituição Federal).
Ofende os princípios da legalidade, da moralidade e da
eﬁciência (este como desígnio da administração gerencial) instrumentalizar os processos do Controle Externo concedendo ampla imunidade ao prefeito municipal,
convertendo-o em absolutamente irresponsável pelos
atos de gestão, apesar da comprovação das irregularidades, conceito que somente reverencia os cândidos discípulos do Dr. Pangloss.
A Lei Orgânica do Município de Serra prevê atribuições
a serem exercidas pelo Prefeito Municipal que denotam
sua condição de chefe da administração com competência para: decretar desapropriações e instituir servidões
administrativas (art. 72, IV); permitir ou autorizar o uso
de bens municipais, por terceiros ( art. 72, VI); prover e
extinguir cargos, empregso e funções públicas ( art. 72,
VII); superintender a arrecadação dos tributos, a guarda e aplicação da receita, autorizar despesas e pagamen-

tos ( art. 72, XIII),; aplicar multas prevista em leis e contratos (art. 72, XVI); celebrar convênios, acordos ou contratos (art. 72, XXI) celebrar ajustes, contratos, acordos e
convênios destinados a contratar o fornecimento de serviços, materiais e bens móveis (art. 72, XXVI), denota a
natureza administrativa inerente ao exercício do cargo e
amolda-se à condição prevista no art. 5º, incisos I e II da
Lei Complementar 621/2012, sujeitando Audifax Charles
Pimentel Barcelos à jurisdição deste Tribunal.
Aquela lei também faculta a delegação de algumas de
suas atribuições, entretanto, dispõe expressamente que
o delegado responde solidariamente com o delegante
(parágrafo único do art. 72 da lei Orgânica Municipal).
Não socorre ao Prefeito o argumento de conferir-lhe
imunidade diante do fato de se lançar unicamente a sua
conta obrigação de ressarcimento. O instituto da solidariedade na recomposição ao erário é adotado pela legislação como instrumento de satisfação do credor, e caso
houvesse outros responsáveis citados, a cada um caberia, individualmente, a recomposição total do dano, conforme consolidada jurisprudência do Tribunal de Contas
da União e que pode ser encontrado sistematizado conforme o seguinte:
Acórdão 1337/2017 - Plenário
Data da sessão 28/06/2017
Relatora ANA ARRAES
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns
dos devedores o pagamento da integralidade da dívida.
www.tce.es.gov.br

A auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Serra,
consubstanciada no Relatório Técnico RA-O 55/2007,
destinou-se a averiguar a legalidade e a regularidade dos
procedimentos licitatórios e da execução dos contratos
de obras e serviços de engenharia ﬁrmados pelo jurisdicionado, inclusive por meio de avaliação física.
Os achados de auditoria, devidamente submetidos ao
crivo contraditório do responsável, Audifax Charles Pimentel Barcelos, constituem prova cabal da irregularidade, consoante demonstrado na Instrução de Engenharia
Conclusiva 4094/2016.
Nele é possível identiﬁcar a sistemática ofensa aos preceitos legais, notadamente a ausência de designação
de representante da administração para acompanhamento e ﬁscalização dos contratos, prevista no art. 67
da Lei 8666/93 e sobrepreço em praticamente todos os
contratos, ensejando dano ao erário no montante de R$
73.158,77 (setenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), correspondentes a
43.243,15 VRTE.
Os achados de auditoria permitem identiﬁcar o sistemático desleixo na execução dos contratos de engenharia
com acréscimos e decréscimos de quantitativos nos contratos, em afronta ao art. 65, §1º da Lei 8666/93, como
por exemplo: No Contrato Nº 380/2005 - 102,53% de
acréscimos e 77,65%; no Contrato Nº 156/2006, acréscimo de 48,31% e decréscimo de 26,88%; Contrato Nº
217/2006, acréscimo de 76,41% e decréscimo de 51,43%
e que denotam, de maneira incontestável, a desconformidade da conduta do prefeito com as atribuições a ele
designada nos artigos 67 e 68 da Lei Orgânica do Município de Serra, sujeitando-o à hipótese prevista no art. 1º,
IV da Lei Complementar 621/2012 e à determinação do
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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recolhimento do débito apurado em ﬁscalização, conforme o art. 89 da mencionada Lei Complementar.
Desse modo, resta cabalmente demonstrado nos autos,
que a ação e omissão de Audifax Charles Pimentel Barcelos permitiu a violação de preceitos legais e causou dano ao erário, individualizado na forma do quadro extraído da Instrução de Engenharia Conclusiva 4094/2016 a
seguir transcrito, entretanto sem efeitos sancionatórios,
visto o transcurso do prazo prescricional:
Quadro 1 – Descumprimentos da legislação mantidos
após análise conclusiva.
Pagamento indevido
O Quadro 2 apresenta, do ponto de vista de engenharia,
o pagamento indevido mantido após análise das alegações de defesa do responsável.
Quadro 2 – Pagamento indevido mantido após análise
conclusiva.
Destarte, achados em auditoria realizada no exercício
2005, consubstanciada na Instrução Técnica Conclusiva 2895/2015, no bojo do Processo TC 538/2006, responsabilizam o mesmo gestor por dano equivalente a
129.154,59 VRTE, a demonstrar a existência de modus
operandi lesivo aos cofres municipais, e que prospera
diante da conduta do gestor municipal.
Nesse ponto cumpre fazer um parênteses e destacar que
o reconhecimento da prescrição não obstaculiza o exame meritório diante do dever constitucional do Tribunal
de Contas de proferir julgamento, conforme art. 375, parágrafo único, do Regimento Interno c/c art. 71, II, da CF,
nem obsta a atuação do Tribunal de Contas para veriﬁcação de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas, na prescrição do § 5º do art. 71 da referida Lei, as-

sente com precedentes do Supremo Tribunal Federal a
que se faz referência: RE 578.428-AgR, Rel. Min. Ayres
Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE
de 14-11-2011; RE 693.991, rel. min. Carmen Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-11-2012, DJE de 2811-2012 e AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 12-4-2012.
Diante das provas carreadas aos autos, documentadas
na Instrução de Engenharia Conclusiva 59/2015, da Instrução Técnica Conclusiva 4094/2016 e do Parecer Ministerial 512/2017, VOTO para 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 neste voto, no sentido de:
1. CONVERTER o feito em Tomada de Contas Especial, nos termos dos artigos 57, inciso IV, e 115 da LC n.
621/12, julgando-a IRREGULAR, com fulcro no art. 84,
inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, do indigitado estatuto legal.
2. DECRETAR a prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 71 da LC 621/2012.
Diante da ocorrência da hipótese prevista no Art. 84, III,
“e” da Lei Complementar 621/2012, DETERMINAR a Audifax Charles Pimentel Barcelos, com fulcro no art. 89 da
Lei Complementar 621/2012, que promova o ressarcimento do valor equivalente a R$ 73.158,77, correspondentes a 43.243,15 VRTE ao erário municipal.
À SGS para comunicações processuais.
Transitado em julgado, arquivar.
Conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti
www.tce.es.gov.br

1.ACÓRDÃO TC-1571/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. AFASTAR a responsabilização do senhor Audifax
Charles Pimentel Barcelos, Chefe do Executivo nos exercícios de 2005 e 2006, em razão da ausência de nexo causal nos termos deste voto;
1.2. Pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva nos termos do Art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o Art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo;
1.3. EXTINGUIR os autos sem resolução de mérito e DEIXAR de promover a reabertura de Instrução Processual
em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa
como também ao princípio da eﬁciência e a duração razoável do processo, além da ocorrência de prescrição eis
que referem a fatos ocorridos há 13 anos.
1.4. DAR ciência ao interessado.
1.5. 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.
1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado
com base no inciso VII do artigo 330, da Resolução TC
261/2013;
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, vencidos o conselheiro
substituto João Luiz Cotta Lovatti (convocado para compor o quórum nos termos do artigo 82, §7º, do RegimenSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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to Interno), que votou pela conversão em tomada de
contas especial, irregularidade das contas, ressarcimento, e o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que o acompanhou.

Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO 1572/2018 – PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Processos: 08005/2016-1, 03147/2014-1

4. Especiﬁcação do quórum:

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

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

UG: PMJN - Prefeitura Municipal de João Neiva

4.2. Conselheiros substituição: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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: 05/02/2019
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Recorrente: ROMERO GOBBO FIGUEREDO
CONTROLE EXTERNO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
– PROVIMENTO PARCIAL – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Romero Gobbo Figueredo, Prefeito Municipal de
João Neiva no exercício de 2013, irresignado com o teor do Acórdão TC-560/2016 – Segunda Câmara (processo TC-3147/2014 – PCA/2013, apenso), decisão in verbis:
1. Julgar irregulares as contas da Prefeitura Municipal de
João Neiva, exercício ﬁnanceiro 2013, sob a responsabilidade do senhor Romero Gobbo Figueredo, no exercício
de função de ordenador de despesa;
2. Formar em autos apartados o procedimento de Tomada de Contas Especial para a devida apuração quanto à
totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias
retidas de servidores e terceiros, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município;
3. Determinar ao Município de João Neiva que tome mewww.tce.es.gov.br

didas efetivas, objetivando efetivar melhorar a cobrança
da dívida ativa, nos termos do Ato Recomendatório Conjunto, de 19/04/2013, assinado entre o TCEES, Ministério Público Especial de Contas e Tribunal de Justiça ES;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
O recorrente encaminhou petição recursal que foi protocolizada neste Tribunal em 03/08/2016, trazendo em
seu bojo justiﬁcativas quanto às irregularidades que
lhes foram imputadas quando da apreciação dos autos
da Prestação de Contas Anual, exercício de 2013, processo TC-3147/2014, em apenso. Quais sejam:
I.2 DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS;
I.3 DO ALEGADO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM ATRASO. COMPROMETIMENTO
DO GESTOR. CORREÇÃO DOS FATOS. AFASTAMENTO DA
IRREGULARIDADE. PRECEDENTE ACÓRDÃO TC-865/2015
- PRIMEIRA CÂMARA. PROCESSO -TC-3177/2009;
II.3.1 DO ALEGADO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO RPPS E DO INSS.
RECOLHIMENTO EM ATRASO DEVIDAMENTE COMPROVADO;
11.3.2 DO ALEGADO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE SERVIDORES E
DE TERCEIROS. RECOLHIMENTO EM ATRASO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
Ao ﬁnal, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma do Acórdão recorrido.
Determinada a instrução do feito, preliminarmente, observando-se que se tratava de matéria eminentemente
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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contábil, o feito foi encaminhado à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, onde recebeu a
Manifestação Técnica 228/2017-5 (ﬂs.97/113), que após
detalhada análise, em síntese, concluiu:
3. CONCLUSÃO
Examinamos o presente Recurso de Reconsideração, que
trata da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de João Neiva, sob responsabilidade do Senhor Romero Gobbo Figueredo, referente exercício de 2013.
Considerando-se os aspectos técnicos contábeis, conclui-se que os documentos e argumentos apresentados pelo Recorrente não foram suﬁcientes para sanear o
item 3.1.1 e 3.1.4 do RTC 271/2015.
Após, os autos foram encaminhados à SecexRecursos
– Secretaria de Controle Externo de Recursos, para instrução ﬁnal. Por meio da Instrução Técnica de Recurso 033/2017-1 (ﬂs.115/118) a SecexRecursos veriﬁcou
que o presente Recurso é cabível, visto que o Sr. Romero Gobbo Figueredo é parte capaz, possui interesse e legitimidade processual. Assim como, fora interposto tempestivamente na data de 03/08/2016, visto que a notiﬁcação do Acórdão foi considerada publicada no Diário
Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 05/07/2016. Ao ﬁnal, conclui nos seguintes termos:
IV. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se, quanto ao mérito, no que
diz respeito às razões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo PROVIMENTO PARCIAL, nos
termos da Manifestação Técnica 00228/2017-5, de ﬂs.
97/113, exarada pela Secretaria de Controle Externo de
Contas.
Ato contínuo, o Ministério Público Especial de Contas,

Parecer 1734/2017-6, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (ﬂs. 122/123), acompanhando o
corpo técnico, opinou pelo provimento parcial, pugnando, ainda, pela manutenção do dever de se instaurar “Tomada de Contas Especial para a devida apuração
quanto à totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes
sobre recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias retidas de servidores e terceiros, bem como
a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município”.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Após a análise dos argumentos colacionados aos autos,
embora a proposta inicial seja de provimento parcial
do recurso tanto pelo corpo técnico quanto pelo Ministério Público de Contas, identiﬁca-se certa divergência entre ambos. Senão, vejamos. Quanto ao item (3.1.3
do RTC 271/2015) – Não Recolhimento de Contribuição
Previdenciária Patronal do RPPS e do INSS, conforme se
depreende do entendimento expressado na Manifestação Técnica 228/2017-5, a irregularidade foi considerada saneada, ressalvando-se tão somente que, não foram
encaminhados documentos que contemplem o valor de
encargos ﬁnanceiros pagos, em função de atraso no recolhimento.

cial.
1. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS:
Na análise da admissibilidade do recurso, veriﬁco que o
recorrente é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que torna cabível o presente recurso.
Ademais, a notiﬁcação do Acórdão TC-560/2016 – Segunda Câmara foi considerada publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 05/07/2016 (ﬂ.291 do
processo TC-3147/2014) e o Recurso de Reconsideração
foi interposto em 03/08/2016.
Com efeito, o Regimento Interno do TCEES – Resolução
TC 261/2013, assim dispõe, acerca do Recurso de Reconsideração, verbis:
Art. 405. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez e
por escrito.
§ 2º. O recurso de reconsideração poderá ser interposto
pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do
Tribunal.
Logo, à luz da data da protocolização da petição recursal,
considero tempestivo o presente recurso.

Por outro lado, o Ministério Público de Contas pugna
pela manutenção do dever de se instaurar Tomada de
Contas Especial com relação a esse mesmo item, entendendo que o gestor não se desobrigou de demonstrar
que não houve dano ao erário decorrente dos atrasos de
recolhimento das verbas previdenciárias.

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

Conﬁrmando, portanto, a integridade do Acórdão TC560/2016 – Segunda Câmara, em especial quanto à formação de autos apartados de tomada de contas espe-

A) Não Recolhimento das Contribuições Previdenciárias
Retidas de Servidores e de Terceiros (item 3.1.1 do RTC
271/15 e ITI 1.530/2015) – Base legal: artigos 37 e 195,

www.tce.es.gov.br

2. DO MÉRITO DO RECURSO:
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inciso II, da Constituição Federal/1988; art. 30, inciso I,
alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.212/199; Normas
Contábeis Aplicáveis ao Setor Público.

Em sua defesa, não foram identiﬁcados documentos que
comprovassem o saneamento dos valores devidos ao
RPPS e ao RGPS.

Compulsando os autos, veriﬁca-se que o Prefeito Municipal e o Controlador Geral do Município foram regularmente citados acerca desse item, quando da análise do
processo de Prestação de Contas Anual, entretanto, as
justiﬁcativas trazidas àqueles autos não foram capazes
de sanar a irregularidade.

Em sede de recurso, foram apresentadas duas listagens
de pagamentos:

Agora na fase recursal, justiﬁca o Recorrente terem sido
todos os valores pendentes quitados mediante parcelamentos previdenciários celebrados com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Entretanto, já não é mais possível a emissão de Certidão em favor da Prefeitura Municipal de João Neiva, inclusive, veriﬁca-se que os saldos
a pagar de contribuições retidas dos servidores e de terceiros seguem em crescente constante, quando se traça
um paralelo entre os saldos exibidos pelos Demonstrativos da Dívida Flutuante dos exercícios de 2013 a 2015.

Obrigações Patronais devidas ao INSS, relativas às competências 06 e 09/2013, pagas em 06/01/2014 e às competências 10 e 11/2013, pagas em 04/02/2014, totalizando R$193.379,53.

Visto tratar-se especiﬁcamente de matéria contábil,
acompanho o entendimento da área para considerar
mantida a irregularidade.
B) Não Recolhimento de Contribuição Previdenciária
Patronal do RPPS e do INSS (item 3.1.3 do RTC 271/2015
e ITI 1.530/2015) – Base legal: artigo 195, inciso I, da
Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; Normas Contábeis Aplicáveis ao Setor
Público.
Consta dos autos indicativos de valores acumulados pertinentes aos meses anteriores a dezembro/2013 que
não foram recolhidos, motivo também que coube a citação do Recorrente para apresentação de justiﬁcativas.

Obrigações Patronais devidas ao IPSJON – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João
Neiva, relativas à competência 12/2013, no total de
R$98.376,84, pagas em 30/01/2014;

A diferença de R$477.181,68 que é o valor entre o saldo a pagar de contribuições patronais ao RPPS exibidos
em 31/12/2013 e os pagamentos realizados no exercício
de 2014, o responsável atribuiu a parcelamentos contraídos com o IPSJON, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Conﬁssão de Débitos Previdenciários, juntado
aos autos (ﬂ.70/72). Observa-se que foram pagas as três
primeiras parcelas e que a diferença de R$477.181,68
corresponde exatamente ao somatório de 12 parcelas de
ambos os parcelamentos, com vencimento até o encerramento do exercício seguinte ao analisado.
Embora considera o subscritor da peça técnica, saneada a irregularidade quanto à ausência de quitação das
contribuições patronais ao RPPS e ao INSS, ressalva que
não foram encaminhados documentos que contemplem
também o valor de encargos ﬁnanceiros pagos, em função de atraso no recolhimento.
Nos termos da fundamentação expressa pelo corpo técnico, subscrevo seu entendimento para considerar sawww.tce.es.gov.br

neada a irregularidade, contudo, em razão da ausência
de documentos que contemplem o valor de encargos ﬁnanceiros pagos em função do atraso no recolhimento, acompanho o entendimento ministerial para manter a determinação de instauração de Tomada de Contas
constante do Acórdão atacado.
C) Ausência de Medidas Legais para a Implementação
do Plano de Amortização do Déﬁcit Técnico Atuarial do
RPPS (item 3.1.4 do RTC 271/2015 e ITI 1.530/2015) –
Base legal: artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
Consta dos autos originários uma irregularidade consubstanciada no passivo real a descoberto de
R$27.748.971,32, conforme balanço patrimonial, o que
gerou citação ao responsável para apresentação de justiﬁcativas. Como não foi apresentada defesa a esse item, a
irregularidade foi mantida.
O recorrente concentrou sua defesa em dois argumentos:
Projeto de Lei nº 1.354/2013 enviado à Câmara Municipal visando a revogação da Lei Municipal nº 1020/2000,
que atribuiu a responsabilidade pelo pagamento de auxílio doença ao IPSJON, visando o equilíbrio atuarial;
Criação de novo Plano de Cargos e Salários, pela Lei Municipal 2.624/2014, que resultou em aumento salarial e,
consequentemente, em aumento de repasse ao IPSJON.
Com efeito, foi observado um saldo no valor das retenções de R$19.191,38, em janeiro de 2013, para R$43.454,76, em janeiro de 2016, bem como o aumento no total dos vencimentos, de R$159.440,78 para
R$304.680,62, também com potencial de impacto sobre
os valores dos benefícios a serem pagos no futuro. Contudo, essas suposições não podem ser comprovadas, vez
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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que não foi apresentado estudo técnico sobre suas repercussões no cálculo atuarial do IPSJON.

irregularidade.

Plenário.

III – CONCLUSÃO:

4. Especiﬁcação do quórum:

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

Diante do exposto, em consonância com o corpo técnico
e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte minuta de Acórdão, que submeto a consideração de Vossas Excelências.

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

RODRIGO COELHO DO CARMO

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Sendo assim, pela análise dos documentos colacionados aos autos junto à peça recursal, não ﬁcou demonstrada a adoção das devidas medidas para implantação
do plano de amortização do déﬁcit atuarial do RPPS, nos
termos do parágrafo 2º do artigo 19 da Portaria MPS nº
403/2008:
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir
do seu estabelecimento em lei do ente federativo.
§2º. A deﬁnição do plano de amortização deverá ser
acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e ﬁnanceira para o ente federativo, inclusive
dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. (Redação
dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013). (g.n.).
Diante do exposto, acompanho o entendimento do corpo técnico quanto a esse item, no sentido de manter a

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 presente Recurso de Reconsideração,
pois presentes os pressupostos de admissibilidade;
1.2. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para o ﬁm
de considerar saneada a irregularidade relacionada ao
item Não Recolhimento de Contribuição Previdenciária
Patronal do RPPS e do INSS (item 3.1.3 do RTC 271/2015
e ITI 1.530/2015), mantendo-se os demais itens do
Acórdão TC 560/2016.
1.3. DAR ciência ao interessado;
1.4. REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento, ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado,
com base no inciso VII do artigo 330, da Resolução TC
261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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 1573/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08514/2017-1, 08564/2017-1, 08529/20178, 08528/2017-3, 08515/2017-6, 06983/2015-3
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
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UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina

assim dispõe:

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6983/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia vinte e cinco de julho de dois
mil e dezessete, sem divergência, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:

Interessado: LEONARDO DEPTULSKI, FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA, EVERSON VIEIRA DE SOUZA, CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA, RENANN BRAGATTO GON
Recorrente: LUIZ ZOUAIN SOBRINHO
Procuradores: DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB:
19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES), BRUNA CORREA
DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO, GUSTAVO GOMES DA COSTA (OAB: 12006-ES), JAMILLE VERDINI MARTINS, LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, LORENA
PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES MENDEZ, PEDRO PAULO PASSALINI FERREIRA, PENHA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES (OAB: 8544-ES), RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – DAR PROVIMENTO
– AFASTAR IRREGULARIDADE – REFORMAR ACÓRDÃO CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam de expedientes protocolizados nesta Corte de
Contas como Recurso de Reconsideração, interpostos
pelos senhores EVERSON VIEIRA DE SOUZA e LUIZ ZOUAIN SOBRINHO, em face do ACÓRDÃO TC-938/2017,
proferido nos autos do Processo TC- 6983/2015, e que

1. Considerar parcialmente procedente a presente Representação, com fundamento no art. 95, inciso II c/c art.
101, § único da Lei Complementar 621/2012, tendo em
vista as seguintes irregularidades:
1.1 Não comprovação durante a execução contratual das
condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de concessão 095/2014 → Infringência a Cláusula Sexta do Contrato de Concessão
095/2014 c/c ao artigo 55, inciso XIII da Lei Federal n.
8.666/93. Responsáveis: Luiz Zouain Sobrinho e Everson
Vieira de Souza;
1.2 Não identiﬁcação de banco de dados e software
com vistas ao acompanhamento global do sistema e
emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento
das condições operacionais → Infringência ao disposto nas Cláusulas Segunda e Sétima do Contrato de Concessão 095/2014. Responsáveis: Renann Bragatto Gon,
Carlos Eduardo Messa Barbosa e FACOM F. de Almeida
Construções Ltda. – Empresa Concessionária;
2. Acolher razões de justiﬁcativa do senhor Leonardo Deptuslki, tendo em vista que as irregularidades dos
itens 2.1 e 2.5 da ITC 4525/2016 terem sido sanadas;
3. Rejeitar razões de justiﬁcativa do senhor Luiz Zouain
Sobrinho, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil)
reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Comwww.tce.es.gov.br

plementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 Não comprovação durante
a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de
concessão 095/2014 da Instrução Técnica Conclusiva
04525/2016;
4. Rejeitar razões de justiﬁcativa do senhor Everson Vieira de Souza, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil)
reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 Não comprovação durante
a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de
concessão 095/2014, da Instrução Técnica Conclusiva
04525/2016;
5. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativa apresentadas pelo senhor Renann Bragatto Gon, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil) reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no
item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema
e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento
das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
6. Rejeitar razões de justiﬁcativa apresentadas pelo senhor Carlos Eduardo Messa Barbosa, aplicando multa R$
3.000,00 (três mil) reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão
da irregularidade disposta no item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema e emissão de relatórios
gerenciais e de monitoramento das condições operacioSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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nais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
7. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativa apresentadas pela Empresa Facom – F. de Almeida Construções
Ltda., aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil) reais,
com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados
e software com vistas ao acompanhamento global do
sistema e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
8. Dar ciência ao Representante, Excelentíssimo senhor
Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos, do teor
da decisão ﬁnal a ser proferida, em conformidade com o
disposto no §7º, do art. 307, do Regimento Interno;
9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC 261/2013.
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.
Absteve-se de votar, por suspeição, o senhor conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Cabe ressaltar que, os autos de “Recurso de Reconsideração” TC-8564/2017 – Recorrente: FACOM – F
DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA.; TC-8515/2017 –
Recorrente: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA; TC8528/2017 – Recorrente: RENANN BRAGATTO GON; TC8514/2017 – Recorrente: LUIZ ZOUAIN SOBRINHO, jun-

tamente com os presentes autos, foram apensados ao
processo TC-6983/2015 – FISCALIZAÇÃO– SOLICITAÇÃO
AUDITORIA/INSPEÇÃO.

dor de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, acolheu
a proposta contida nas Instruções Técnicas de Recurso
pugnando pelo não provimento do feito.

O Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, constatando aparente equívoco na classiﬁcação da espécie recursal, encaminhou os autos ao GAP para as medidas corretivas necessárias, e após, à SGS/Recursos para a
certiﬁcação quanto ao prazo para interposição de recurso – Despacho 63242/2017-6, ﬂ.194.

FUNDAMENTAÇÃO

Na sequência, os autos foram ao NRC – Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, para a devida instrução.

Os recursos ora interpostos visam impugnar o ACÓRDÃO
TC-938/2017, prolatado nos autos do TC-6983/2015,
que tratou de Solicitação de Auditoria/Inspeção proposta pelo Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos,
narrando a existência de supostas irregularidades ocorridas no processo administrativo nº 023083/2013, relativo ao contrato de exploração dos serviços do Estacionamento Rotativo no Município de Colatina (Contrato de
Concessão 095/2014), ﬁrmado entre o Município e a sociedade empresária FACOM – F. de Almeida Construções
Ltda.

Da análise feita pelo NRC, resultou a Instrução Técnica
de Recurso 091/2018-1, ﬂs. 200/216, na qual, primeiramente, há que se ressaltar quanto a aplicação da regra
da fungibilidade recursal constituída no no art. 399, caput, do RITCEES, tendo em vista que o Recorrente, equivocadamente, interpôs Recurso de Reconsideração, não
se atentando ao fato de que a decisão recorrida foi prolatada em processo com natureza de ﬁscalização, sendo, portanto, impugnável pela via recursal do Pedido de
Reexame, com base no art. 408, caput, do mesmo diploma legal. Sendo assim, uma vez que ambos os recursos
detêm o mesmo prazo de interposição (30 dias), o presente expediente recursal foi recebido e processado como Pedido de Reexame, conforme sugestão do Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti.
Quanto ao mérito, a equipe técnica pugna pelo NÃO
PROVIMENTO em razão do não acolhimento das razões
recursais apresentadas.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
1880/2018-7 e 1876/2018-1, da lavra do Exmo. Procurawww.tce.es.gov.br

Registra-se que os requisitos de admissibilidade já foram analisados conforme Instruções Técnicas de Recursos 091/2018-1 e 090/2018-7, bem como os expedientes foram protocolizados tempestivamente, nos termos
do §5º do art. 408 do RITCEES.

Do Acórdão recorrido identiﬁca-se duas irregularidades:
Não comprovação durante a execução contratual das
condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no Contrato de Concessão 095/2014 – Responsáveis: Luiz Zouain Sobrinho e Everson Vieira de
Souza;
Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema e emissão de
relatórios gerenciais e de monitoramento das condições
operacionais – Responsáveis: Renann Bragatto Gon,
Carlos Eduardo Messa Barbosa e sociedade empresária
FACOM – F. de Almeida Construções Ltda.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Aos Recorrentes Luiz Zouain Sobrinho e Everson Vieira
de Souza, foram aplicadas, individualmente, multa no
valor de R$3.000,00.
A irregularidade relacionada a “Não comprovação durante a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no Contrato de Concessão 095/2014”, foram responsabilizados
os Recorrentes pois ﬁguravam como ﬁscal do contrato.
A irregularidade foi constatada em virtude da ausência
das certidões de regularidade ﬁscal – cláusula sexta do
Contrato.
Em sede de recurso, lançam mão os Recorrentes da “excludente de culpabilidade baseada na inexigibilidade de
conduta diversa”como argumento a seu favor, em que,
embora tenham sidos designados como ﬁscais do Contrato de Concessão 095/2014 não teriam recebido capacitação técnica adequada, e por esse motivo não conheciam a “ilegalidade apontada na auditoria”.
Nos ensina a boa doutrina e jurisprudência que os ﬁscais
da execuçao de contrato devem conhecer as especiﬁcidades técnicas do objeto, permitindo o acompanhamento eﬁcaz do que foi avençado, traduzindo-se no alcance
do princípio da eﬁciência. Caso inxista agente habilitado
na estrutura de cargos do órgão ou entidade pública, a
lei de licitação pemriete que se busque no mercado pessoa física ou jurídica capacitada para tal ﬁm.
O ﬁscal do contrato não pode recursar a designação, mas
percebendo-se que não detém conhecimentos técnicos
relacionaldos com o bjeto da ﬁscalização ou veriﬁcar a
existência de limitações capazes de interferir na ﬁscalização, deve informar à autoridade que o desginou.
Feitas estas breves consdierações, não se demonstran-

do nos autos de que os Recorrentes informaram a autoridade superior da ausência de conhecimentos técnicos
para acompanhar a execução do contrato, não vejo como acolher a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, alegam os recorrentes, ser descabida a multa que lhes foram aplicada, tendo em vista que
não houve prejuízo aos cofres públicos ou infringência
ao princípio da moralidade pública, esperando, assim,
ser isentado da penalidade.
Em análise das alegações trazidas aos autos, destacam-se as informações ressaltadas pela área técnica no
sentido de que:
- O Contrato de Concessão 095/2014, estabelecia de modo induvidoso, a obrigação da contratada em “manter,
durante a execução da concessão, todas as condições de
habilitação exigidas na Concorrência”, de maneira que
deveriam ter sido apresentadas as certidões de regularidade durante a execução do contrato, respeitando-se o
prazo de validade das certidões exigidas;
- Os trabalhos de auditoria – que deram origem ao Relatório de Inspeção 005/2016, constante do Processo TC
6983/2015 (em apenso) – foram desempenhados no decorrer do mês de junho de 2016, ﬁcando atestado que,
mesmo àquela altura, ou seja, passados mais de 2 (dois)
anos do início da vigência do Contrato de Concessão
095/2014, nunca haviam sido exigidas, pela Administração, as certidões de regularidade ﬁscal e trabalhista;
- Conforme demonstrado de forma inequívoca nos trabalhos de auditoria, a Administração Municipal não cuidou de exigir da contratada a documentação comprobatória de sua regularidade ﬁscal e trabalhista, comprometendo a atuação do controle interno e externo. O arguwww.tce.es.gov.br

mento trazido pelo recorrente, no sentido de que a apresentação das certidões seria dispensável por razões ambientais não encontra qualquer fundamento legal, bem
como contraria a lógica estabelecida na Lei 8.666/93 e
no art. 195, § 3º da CF/88, uma vez que a regularidade
tributária e trabalhista deve restar comprovada, de forma documental, junto ao ente público contratante, sendo condição sine qua non para a manutenção do contrato;
- O atestamento da regularidade ﬁscal e trabalhista da
contratada era incumbência do ora recorrente, já que
atuava como ﬁscal do contrato, não podendo socorrer-se na vaga alegação de que a certiﬁcação poderia ser veriﬁcada pela rede mundial de computadores;
- O recorrente Luiz Zouain Sobrinho carreou às ﬂs. 16-193
dos autos TC 8514/2017 cópias de certidões de regularidade ﬁscal e trabalhista da empresa concessionária que
abrangeriam o período de 17/04/2014 a 17/07/2015, e o
Recorrente Everson Vieira de Souza, juntou aos autos as
certidões de regularidade ﬁscal e trabalhista no período
de 15/07/2015 até 17/08/2017 períodos estes no qual
os recorrentes atuaram como ﬁscal do Contrato de Concessão 095/2014.
Entretanto, a unidade técnica e corpo ministerial, entendem que a apresentação de certidões de regularidade
ﬁscal, em sede recursal, não tem o condão de afastar a
irregularidade veriﬁcada in loco.
Esta Corte de Contas apreciando matéria semelhante as
dos recursos ora em análise, já se manifestou no sentido
de entender sanada a irregularidade, quando resta demonstrada a regularidade ﬁscal e trabalhista no período
de execução de contrato, afastando a responsabilidade,
que ora permito a transcrever:
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ACÓRDÃO TC-402/2017 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
e Relatório de Auditoria da Banestes Seguros S/A - BANSEG, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade dos gestores acima elencados.
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 Contábil Conclusiva ICC 212/2013 (ﬂs.
584/597) e na Instrução Técnica Conclusiva 4351/2016
(ﬂs. 599/627), abaixo transcritas:
(...) 2 – DO RELATÓRIO DE AUDITORIA – ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
2.1 - PROCESSO 8706-8/2011 - RESTRIÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E LEGAL. AUSÊNCIA DA REGULARIDADE FISCAL NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DE CONTROLE PRÉVIO DA COISA PÚBLICA. FALTA DE DESIGNAÇÃO
FORMAL DE FISCAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO INADEQUADA DAS DESPESAS.
(...) A Equipe de Auditoria, após a análise do Pregão Presencial nº 07/2011, realizado pelo Banestes Seguros S/A,
apontou indícios de irregularidade assim descritos pela
Instrução Técnica Inicial 232/2013:
(...) b) Ausência da regularidade ﬁscal na execução do contrato e de controle prévio da coisa pública.
Infringência aos artigos 29 e 41 da Lei 8666/93. Nos termos da instrução técnica inicial, o Diretor Presidente e
Diretor de Operações agiram de forma omissa, negligente e imprudente para com o seu poder/dever de controle
prévio da coisa pública, pois, os procedimentos de pagamentos estavam eivados de vícios explícitos, tais como:

os pagamentos mensais dos serviços eram feitos sem
que fossem anexados aos autos comprovantes de regularidade ﬁscal.
Em relação a esse indício de irregularidade, a defesa alega: Esclarece-se que a BANSEG possui os documentos citados acima devidamente arquivados, em pasta separada das requisições de pagamento, constando as certidões de regularidade do INSS (doc. 09), além da relação
de carteirinhas impressas mensalmente, estando ao inteiro dispor desse E. Tribunal para consulta no momento
que desejar (não envia-se nesta oportunidade devido ao
volume de documentos).
Quanto às certidões de regularidade do FGTS, entendia-se ser desnecessária a impressão da certidão, haja vista
que é gerado um número de regularidade, que, a qualquer tempo, poderia ser consultado pelo histórico de regularidade, já que nele constam todas as certidões consultadas mensalmente, evitando, assim, desperdício de
papel, de acordo com o demonstrativo desde 2009 (doc.
10). Entretanto, conforme recomendação, passar-se-á a
imprimir e arquivar todas as certidões no processo.
Assim, em razão da certidão de regularidade ﬁscal juntada aos autos e em razão da alegação dos responsáveis
de que possuem os documentos devidamente arquivados, e, que conforme recomendação deste Tribunal, passaram a imprimir e arquivar todas as certidões no processo, opina-se pelo saneamento da irregularidade.

técnico e ministerial, diante da comprovação de regularidade ﬁscal e trabalhista durante o período que os Recorrentes exerceram as atividades de ﬁscal do contrato, relevo a irregularidade, afastando a responsabilidade.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolhendo parcialemnte o entendimento exarado pela unidade técncia, o qual foi encampado
pelo Ministério Público de Contas, e VOTO no sentido de
que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. CONHECER dos presentes expedientes recursais –
TC 8514/2017 e 8529/2017, ante a aplicação da regra da
fungibilidade recursal constituída no artigo 399, caput,
do RITCEES, para recebê-lo como Pedido de Reexame.
1.2. DAR PROVIMENTO, no sentido de afastar a irregularidade e, consequentemente, a multa aplicada, reformando o Acordão TC 938/2017;
1.3. NOTIFICAR os Recorrentes, na forma do artigo 358,
inciso III da Resolução TC n° 261/2013;

Processo: 1938/2012 Data da sessão: 18/04/2017 Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo Natureza:
Controle Externo > Contas > Prestação de Contas > Ordenador > Prestação de Contas Anual de Ordenador

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

Nessa linha de intelecção, divergindo do entendimento

1.5. ARQUIVAR os autos, após certiﬁcado o trânsito em

www.tce.es.gov.br
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julgado.

ACÓRDÃO 1574/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, por
suspeição, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Processos: 08515/2017-6, 08564/2017-1, 08529/20178, 08528/2017-3, 08514/2017-1, 06983/2015-3

3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina

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

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: LEONARDO DEPTULSKI, FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA, LUIZ ZOUAIN SOBRINHO,
EVERSON VIEIRA DE SOUZA, RENANN BRAGATTO GON
Recorrente: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA
Procuradores: DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB:
19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765- ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452- ES), THIAGO
CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES), BRUNA CORREA DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO,
GUSTAVO GOMES DA COSTA (OAB: 12006-ES), JAMILLE
VERDINI MARTINS, LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, LORENA PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES
MENDEZ, PEDRO PAULO PASSALINI FERREIRA, PENHA
CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES (OAB: 8544-ES), RODRIGO DE
ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA

de Contas como Recurso de Reconsideração, interpostos pela sociedade empresária FACOM – F DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA., pelo Sr. Carlos Eduardo Messa Barbosa; Rennann Bragatto Gon, em face do ACÓRDÃO TC-938/2017, proferido nos autos do Processo TC6983/2015, e que assim dispõe:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6983/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia vinte e cinco de julho de dois
mil e dezessete, sem divergência, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar parcialmente procedente a presente Representação, com fundamento no art. 95, inciso II c/c art.
101, § único da Lei Complementar 621/2012, tendo em
vista as seguintes irregularidades:
1.1 Não comprovação durante a execução contratual das
condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de concessão 095/2014 → Infringência a Cláusula Sexta do Contrato de Concessão
095/2014 c/c ao artigo 55, inciso XIII da Lei Federal n.
8.666/93. Responsáveis: Luiz Zouain Sobrinho e Everson
Vieira de Souza;

RELATÓRIO

1.2 Não identiﬁcação de banco de dados e software
com vistas ao acompanhamento global do sistema e
emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento
das condições operacionais → Infringência ao disposto nas Cláusulas Segunda e Sétima do Contrato de Concessão 095/2014. Responsáveis: Renann Bragatto Gon,
Carlos Eduardo Messa Barbosa e FACOM F. de Almeida
Construções Ltda. – Empresa Concessionária;

Tratam-se de expedientes protocolizados nesta Corte

2. Acolher razões de justiﬁcativa do senhor Leonar-

PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – DAR PROVIMENTO
– AFASTAR IRREGULARIDADE – REFORMAR ACÓRDÃO CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:

www.tce.es.gov.br
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do Deptuslki, tendo em vista que as irregularidades dos
itens 2.1 e 2.5 da ITC 4525/2016 terem sido sanadas;
3. Rejeitar razões de justiﬁcativa do senhor Luiz Zouain
Sobrinho, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil)
reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 Não comprovação durante
a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de
concessão 095/2014 da Instrução Técnica Conclusiva
04525/2016;
4. Rejeitar razões de justiﬁcativa do senhor Everson Vieira de Souza, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil)
reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 Não comprovação durante
a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de
concessão 095/2014, da Instrução Técnica Conclusiva
04525/2016;
5. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativa apresentadas pelo senhor Renann Bragatto Gon, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil) reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no
item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema
e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento
das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
6. Rejeitar razões de justiﬁcativa apresentadas pelo senhor Carlos Eduardo Messa Barbosa, aplicando multa R$
3.000,00 (três mil) reais, com amparo no artigo 135, inci-

so II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão
da irregularidade disposta no item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema e emissão de relatórios
gerenciais e de monitoramento das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
7. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativa apresentadas pela Empresa Facom – F. de Almeida Construções
Ltda., aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil) reais,
com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados
e software com vistas ao acompanhamento global do
sistema e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
8. Dar ciência ao Representante, Excelentíssimo senhor
Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos, do teor
da decisão ﬁnal a ser proferida, em conformidade com o
disposto no §7º, do art. 307, do Regimento Interno;

eração” TC-8514/2017 – Recorrente: LUIZ ZOUAIN SOBRINHO; TC-8515/2017 – Recorrente: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA; TC-8528/2017 – Recorrente:
RENANN BRAGATTO GON; TC-8529/2017 – Recorrente: EVERSON VIEIRA DE SOUZA, juntamente com
os presentes autos, foram apensados ao processo TC6983/2015 – FISCALIZAÇÃO – SOLICITAÇÃO AUDITORIA/
INSPEÇÃO.
O Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, constatando aparente equívoco na classiﬁcação da espécie recursal, encaminhou os autos ao GAP para as medidas corretivas necessárias, e após, à SGS/Recursos para a
certiﬁcação quanto ao prazo para interposição de recurso – Despacho 63245/2017-1, ﬂ.498.
Na sequência, os autos foram ao NRC – Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, para a devida instrução.

Absteve-se de votar, por suspeição, o senhor conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Da análise feita pelo NRC, resultaram na Instrução Técnica de Recurso 094/2018, 093/2018 e 092/2018, na qual,
primeiramente, há que se ressaltar quanto a aplicação
da regra da fungibilidade recursal constituída no no art.
399, caput, do RITCEES, tendo em vista que o Recorrente, equivocadamente, interpôs Recurso de Reconsideração, não se atentando ao fato de que a decisão recorrida foi prolatada em processo com natureza de ﬁscalização, sendo, portanto, impugnável pela via recursal
do Pedido de Reexame, com base no art. 408, caput, do
mesmo diploma legal. Sendo assim, uma vez que ambos
os recursos detêm o mesmo prazo de interposição (30
dias), o presente expediente recursal foi recebido e processado como Pedido de Reexame, conforme sugestão
do Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti.

Cabe ressaltar que, os autos de “Recurso de Reconsid-

Quanto ao mérito a área técncia pugnou pelo PROVI-

9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC 261/2013.
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.
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MENTOS dos recursos, afastando-se a irregularidade
consistente na “Não identiﬁcação de banco de dados
e software com vistas ao acompanhamento global do
sistema e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento das condições operacionais”, relatada no item
2.2.6 do Relatório de Inspeção 005/2016 e, por conseguinte, a penalidade de multa aplicada no Acórdão
938/2017-Plenário.
O Ministério Público de Contas, por meio dos Pareceres
nºs 1881/2018, 1877/2018 e 1879/2018, da lavra do Exmo. Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da
Silva, acolheu a proposta contida nas Instruções Técnicas
de Recurso, pugnando pelo provimento do feito.
FUNDAMENTAÇÃO
Registra-se que os requisitos de admissibilidade já foram
analisados conforme Instruções Técnicas de Recursos,
bem como os expedientes foram protocolizados tempestivamente, nos termos do §5º do art. 408 do RITCEES.
Os recursos ora interpostos visam impugnar o ACÓRDÃO
TC-938/2017, prolatado nos autos do TC-6983/2015,
que tratou de Solicitação de Auditoria/Inspeção proposta pelo Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos,
narrando a existência de supostas irregularidades ocorridas no processo administrativo nº 023083/2013, relativo ao contrato de exploração dos serviços do Estacionamento Rotativo no Município de Colatina (Contrato de
Concessão 095/2014), ﬁrmado entre o Município e a ora
recorrente, sociedade empresária FACOM – F. de Almeida Construções Ltda.
Do Acórdão recorrido identiﬁca-se duas irregularidades:
Não comprovação durante a execução contratual das
condições de habilitação exigidas pelo instrumento con-

vocatório e no Contrato de Concessão 095/2014 – Responsáveis: Luiz Zouain Sobrinho e Everson Vieira de
Souza;
Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema e emissão de
relatórios gerenciais e de monitoramento das condições
operacionais – Responsáveis: Renann Bragatto Gon,
Carlos Eduardo Messa Barbosa e sociedade empresária
FACOM – F. de Almeida Construções Ltda.
Aos responsáveis Luiz Zouain Sobrinho, Everson Vieira de
Souza, Renann Bragatto Gon, Carlos Eduardo Messa Barbosa, e à empresa FACOM – F. de Almeida Construções
Ltda., foram aplicadas, individualmente, multa no valor
de R$3.000,00.
A irregularidade relacionada a Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento
global do sistema e emissão de relatórios gerenciais e de
monitoramento das condições operacionais diz respeito
ao possível não atendimento da empresa FACOM – F. de
Almeida Construções Ltda. acerca da operacionalização
do estacionamento rotativo, Claúsula Segunda, do Contrato de Concessão 095/2014, que preconizava a necessidade de um banco de dados e software para gerenciamento do sistema.
A defesa encaminhada como resposta pela Recorrente
FACOM, a esse item foi de que: O banco de dados previsto na Cláusula Segunda do Contrato de Concessão nº
095/2014 está disponível na Sede da Empresa com todas as informações pertinentes ao contrato. Mensalmente a Contratada informa para o município a quantidade mensal de cartões vendidos e a numeração dos
cartões entregues. (g.n.). Percebe-se então, que a equipe de auditoria entendeu que o “banco de dados e softwww.tce.es.gov.br

ware”, referente à operação do serviço de estacionamento rotativo concedido, deveria estar disponível “em
tempo real” para a Administração Municipal concedente. Portanto, somente uma averiguação in loco dos auditores até o escritório da empresa concessionária poderia veriﬁcar a existência real do banco de dados – daí
porque, procede a súplica do recorrente pelo princípio
da verdade material para afastar a irregularidade. Junta ao autos farta documentação consistente em relatórios mensais de gerenciamento que comprovam a sua alegação.
Os Recorrentes Carlos Eduardo Messa Barbosqa e Rennan Bragatto Gon, manifestaram arguindo, em síntese
que, não agiram com culpa ou dolo, pois não tinha como agir de forma diversa sendo o contrato recheado de
particularidades, não ocasionando qualquer prejuízo ao
erário, ﬁnalizando que o interesse público ﬁcou evidenciado no perídodo de execução dos serviços com perfeito funcionamento da operacionalidde do sistema de
racionamento rotativo, fazendo acostar relatório gerenciais comprovando o alegado.
Pois bem, compulsando os autos, observo que a área
técnica, bem ressaltou que o Contrato de Concessão
095/2014 não considerava dentre as obrigações da empresa concessionária disponibilização em tempo real de
acesso do Poder Concedente ao “banco de dados e software” de que trata a cláusula segunda da avença, bem
como não há notícias de que a equipe téncica tenha promovido ﬁscalização no local, no sentido de comprovar ou
não a existência do sistema informatizado.
Quadra relevo, registrar, que os Recorrentes juntaram
vários documentos, referentes a Relatório de Controle e
Saída de Talões; Relatórios de Pesquisas de Ocupação;
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Relatórios de Prestação de Contas comprovando a execução dos serviços de gerenciamento.

laridade e, consequentemente, a multa aplicada, reformando o Acordão TC 938/2017;

Desse modo, acolho manifestação técnica e ministerial não se mantendo a irregualridade atinente à “Não
identiﬁcação de banco de dados e software com vistas
ao acompanhamento global do sistema e emissão de
relatórios gerenciais e de monitoramento das condições
operacionais”, relatada no item 2.2.6 do Relatório de Inspeção 005/2016, fazendo parte integrante do presente
voto a manifestação técnica e ministerial.

1.3. NOTIFICAR as Recorrentes, na forma do artigo 358,
inciso III da Resolução TC n° 261/2013;

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolhendo o entendimento exarado pela unidade técncia, o qual foi encampado pelo Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que este Plenário
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. CONHECER os presentes expedientes recursais –
Processo TC 8515/2017, 8528/2017 e 8564/2017, interposto pela sociedade empresária FACOM – F. de Almeida Construções Ltda., pelos senhores Carlos Eduardo
Messa Barbosa e Rennan Bragatto Gon, como PEDIDO
DE REEXAME, ante a aplicação da regra da fungibilidade recursal constituída no artigo 399, caput, do RITCEES.
1.2. DAR PROVIMENTO, no sentido de afastar a irregu-

1.4. REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção
do acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5. ARQUIVAR os autos, após certiﬁcado o trânsito em
julgado.
2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, por
suspeição, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

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 1575/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08528/2017-3, 08564/2017-1, 08529/20178, 08515/2017-6, 08514/2017-1, 06983/2015-3

3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

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

Interessado: LEONARDO DEPTULSKI, FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA, LUIZ ZOUAIN SOBRINHO,
EVERSON VIEIRA DE SOUZA, CARLOS EDUARDO MESSA
BARBOSA

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Recorrente: RENANN BRAGATTO GON

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina

Procuradores: DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB:
19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES), BRUNA CORREA
DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO, GUSTAVO GOMES DA COSTA (OAB: 12006-ES), JAMILLE VERDINI MARTINS, LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, LORENA
PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES MENSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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DEZ, PEDRO PAULO PASSALINI FERREIRA, PENHA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES (OAB: 8544-ES), RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – DAR PROVIMENTO
– AFASTAR IRREGULARIDADE – REFORMAR ACÓRDÃO CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam-se de expedientes protocolizados nesta Corte
de Contas como Recurso de Reconsideração, interpostos pela sociedade empresária FACOM – F DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA., pelo Sr. Carlos Eduardo Messa Barbosa; Rennann Bragatto Gon, em face do ACÓRDÃO TC-938/2017, proferido nos autos do Processo TC6983/2015, e que assim dispõe:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6983/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia vinte e cinco de julho de dois
mil e dezessete, sem divergência, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar parcialmente procedente a presente Representação, com fundamento no art. 95, inciso II c/c art.
101, § único da Lei Complementar 621/2012, tendo em
vista as seguintes irregularidades:
1.1 Não comprovação durante a execução contratual das
condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de concessão 095/2014 → Infringência a Cláusula Sexta do Contrato de Concessão
095/2014 c/c ao artigo 55, inciso XIII da Lei Federal n.

8.666/93. Responsáveis: Luiz Zouain Sobrinho e Everson
Vieira de Souza;
1.2 Não identiﬁcação de banco de dados e software
com vistas ao acompanhamento global do sistema e
emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento
das condições operacionais → Infringência ao disposto nas Cláusulas Segunda e Sétima do Contrato de Concessão 095/2014. Responsáveis: Renann Bragatto Gon,
Carlos Eduardo Messa Barbosa e FACOM F. de Almeida
Construções Ltda. – Empresa Concessionária;
2. Acolher razões de justiﬁcativa do senhor Leonardo Deptuslki, tendo em vista que as irregularidades dos
itens 2.1 e 2.5 da ITC 4525/2016 terem sido sanadas;
3. Rejeitar razões de justiﬁcativa do senhor Luiz Zouain
Sobrinho, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil)
reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 Não comprovação durante
a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de
concessão 095/2014 da Instrução Técnica Conclusiva
04525/2016;
4. Rejeitar razões de justiﬁcativa do senhor Everson Vieira de Souza, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil)
reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 Não comprovação durante
a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de
concessão 095/2014, da Instrução Técnica Conclusiva
04525/2016;
5. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativa aprewww.tce.es.gov.br

sentadas pelo senhor Renann Bragatto Gon, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil) reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no
item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema
e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento
das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
6. Rejeitar razões de justiﬁcativa apresentadas pelo senhor Carlos Eduardo Messa Barbosa, aplicando multa R$
3.000,00 (três mil) reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão
da irregularidade disposta no item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema e emissão de relatórios
gerenciais e de monitoramento das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
7. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativa apresentadas pela Empresa Facom – F. de Almeida Construções
Ltda., aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil) reais,
com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados
e software com vistas ao acompanhamento global do
sistema e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
8. Dar ciência ao Representante, Excelentíssimo senhor
Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos, do teor
da decisão ﬁnal a ser proferida, em conformidade com o
disposto no §7º, do art. 307, do Regimento Interno;
9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com fulSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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cro no art. 207, III, da Resolução TC 261/2013.
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.
Absteve-se de votar, por suspeição, o senhor conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Cabe ressaltar que, os autos de “Recurso de Reconsideração” TC-8514/2017 – Recorrente: LUIZ ZOUAIN SOBRINHO; TC-8515/2017 – Recorrente: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA; TC-8528/2017 – Recorrente:
RENANN BRAGATTO GON; TC-8529/2017 – Recorrente: EVERSON VIEIRA DE SOUZA, juntamente com
os presentes autos, foram apensados ao processo TC6983/2015 – FISCALIZAÇÃO – SOLICITAÇÃO AUDITORIA/
INSPEÇÃO.
O Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, constatando aparente equívoco na classiﬁcação da espécie recursal, encaminhou os autos ao GAP para as medidas corretivas necessárias, e após, à SGS/Recursos para a
certiﬁcação quanto ao prazo para interposição de recurso – Despacho 63245/2017-1, ﬂ.498.
Na sequência, os autos foram ao NRC – Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, para a devida instrução.
Da análise feita pelo NRC, resultaram na Instrução Técnica de Recurso 094/2018, 093/2018 e 092/2018, na qual,
primeiramente, há que se ressaltar quanto a aplicação
da regra da fungibilidade recursal constituída no no art.

399, caput, do RITCEES, tendo em vista que o Recorrente, equivocadamente, interpôs Recurso de Reconsideração, não se atentando ao fato de que a decisão recorrida foi prolatada em processo com natureza de ﬁscalização, sendo, portanto, impugnável pela via recursal
do Pedido de Reexame, com base no art. 408, caput, do
mesmo diploma legal. Sendo assim, uma vez que ambos
os recursos detêm o mesmo prazo de interposição (30
dias), o presente expediente recursal foi recebido e processado como Pedido de Reexame, conforme sugestão
do Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti.
Quanto ao mérito a área técncia pugnou pelo PROVIMENTOS dos recursos, afastando-se a irregularidade
consistente na “Não identiﬁcação de banco de dados
e software com vistas ao acompanhamento global do
sistema e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento das condições operacionais”, relatada no item
2.2.6 do Relatório de Inspeção 005/2016 e, por conseguinte, a penalidade de multa aplicada no Acórdão
938/2017-Plenário.
O Ministério Público de Contas, por meio dos Pareceres
nºs 1881/2018, 1877/2018 e 1879/2018, da lavra do Exmo. Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da
Silva, acolheu a proposta contida nas Instruções Técnicas
de Recurso, pugnando pelo provimento do feito.
FUNDAMENTAÇÃO
Registra-se que os requisitos de admissibilidade já foram
analisados conforme Instruções Técnicas de Recursos,
bem como os expedientes foram protocolizados tempestivamente, nos termos do §5º do art. 408 do RITCEES.
Os recursos ora interpostos visam impugnar o ACÓRDÃO
TC-938/2017, prolatado nos autos do TC-6983/2015,
www.tce.es.gov.br

que tratou de Solicitação de Auditoria/Inspeção proposta pelo Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos,
narrando a existência de supostas irregularidades ocorridas no processo administrativo nº 023083/2013, relativo ao contrato de exploração dos serviços do Estacionamento Rotativo no Município de Colatina (Contrato de
Concessão 095/2014), ﬁrmado entre o Município e a ora
recorrente, sociedade empresária FACOM – F. de Almeida Construções Ltda.
Do Acórdão recorrido identiﬁca-se duas irregularidades:
Não comprovação durante a execução contratual das
condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no Contrato de Concessão 095/2014 – Responsáveis: Luiz Zouain Sobrinho e Everson Vieira de
Souza;
Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema e emissão de
relatórios gerenciais e de monitoramento das condições
operacionais – Responsáveis: Renann Bragatto Gon,
Carlos Eduardo Messa Barbosa e sociedade empresária
FACOM – F. de Almeida Construções Ltda.
Aos responsáveis Luiz Zouain Sobrinho, Everson Vieira de
Souza, Renann Bragatto Gon, Carlos Eduardo Messa Barbosa, e à empresa FACOM – F. de Almeida Construções
Ltda., foram aplicadas, individualmente, multa no valor
de R$3.000,00.
A irregularidade relacionada a Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento
global do sistema e emissão de relatórios gerenciais e de
monitoramento das condições operacionais diz respeito
ao possível não atendimento da empresa FACOM – F. de
Almeida Construções Ltda. acerca da operacionalização
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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do estacionamento rotativo, Claúsula Segunda, do Contrato de Concessão 095/2014, que preconizava a necessidade de um banco de dados e software para gerenciamento do sistema.
A defesa encaminhada como resposta pela Recorrente
FACOM, a esse item foi de que: O banco de dados previsto na Cláusula Segunda do Contrato de Concessão nº
095/2014 está disponível na Sede da Empresa com todas as informações pertinentes ao contrato. Mensalmente a Contratada informa para o município a quantidade mensal de cartões vendidos e a numeração dos
cartões entregues. (g.n.). Percebe-se então, que a equipe de auditoria entendeu que o “banco de dados e software”, referente à operação do serviço de estacionamento rotativo concedido, deveria estar disponível “em
tempo real” para a Administração Municipal concedente. Portanto, somente uma averiguação in loco dos auditores até o escritório da empresa concessionária poderia veriﬁcar a existência real do banco de dados – daí
porque, procede a súplica do recorrente pelo princípio
da verdade material para afastar a irregularidade. Junta ao autos farta documentação consistente em relatórios mensais de gerenciamento que comprovam a sua alegação.
Os Recorrentes Carlos Eduardo Messa Barbosqa e Rennan Bragatto Gon, manifestaram arguindo, em síntese
que, não agiram com culpa ou dolo, pois não tinha como agir de forma diversa sendo o contrato recheado de
particularidades, não ocasionando qualquer prejuízo ao
erário, ﬁnalizando que o interesse público ﬁcou evidenciado no perídodo de execução dos serviços com perfeito funcionamento da operacionalidde do sistema de
racionamento rotativo, fazendo acostar relatório geren-

ciais comprovando o alegado.
Pois bem, compulsando os autos, observo que a área
técnica, bem ressaltou que o Contrato de Concessão
095/2014 não considerava dentre as obrigações da empresa concessionária disponibilização em tempo real de
acesso do Poder Concedente ao “banco de dados e software” de que trata a cláusula segunda da avença, bem
como não há notícias de que a equipe téncica tenha promovido ﬁscalização no local, no sentido de comprovar ou
não a existência do sistema informatizado.
Quadra relevo, registrar, que os Recorrentes juntaram
vários documentos, referentes a Relatório de Controle e
Saída de Talões; Relatórios de Pesquisas de Ocupação;
Relatórios de Prestação de Contas comprovando a execução dos serviços de gerenciamento.
Desse modo, acolho manifestação técnica e ministerial não se mantendo a irregualridade atinente à “Não
identiﬁcação de banco de dados e software com vistas
ao acompanhamento global do sistema e emissão de
relatórios gerenciais e de monitoramento das condições
operacionais”, relatada no item 2.2.6 do Relatório de Inspeção 005/2016, fazendo parte integrante do presente
voto a manifestação técnica e ministerial
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolhendo o entendimento exarado pela unidade técncia, o qual foi encampado pelo Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que este Plenário
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. CONHECER os presentes expedientes recursais –
Processo TC 8515/2017, 8528/2017 e 8564/2017, interposto pela sociedade empresária FACOM – F. de Almeida Construções Ltda., pelos senhores Carlos Eduardo
Messa Barbosa e Rennan Bragatto Gon, como PEDIDO
DE REEXAME, ante a aplicação da regra da fungibilidade recursal constituída no artigo 399, caput, do RITCEES.
1.2. DAR PROVIMENTO, no sentido de afastar a irregularidade e, consequentemente, a multa aplicada, reformando o Acordão TC 938/2017;
1.3. NOTIFICAR as Recorrentes, na forma do artigo 358,
inciso III da Resolução TC n° 261/2013;
1.4. REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção
do acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5. ARQUIVAR os autos, após certiﬁcado o trânsito em
julgado.
2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, por
suspeição, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Recorrente: EVERSON VIEIRA DE SOUZA

relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Procuradores: DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB:
19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES), BRUNA CORREA
DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO, GUSTAVO GOMES DA COSTA (OAB: 12006-ES), JAMILLE VERDINI MARTINS, LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, LORENA
PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES MENDEZ, PEDRO PAULO PASSALINI FERREIRA, PENHA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES (OAB: 8544-ES), RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA

1. Considerar parcialmente procedente a presente Representação, com fundamento no art. 95, inciso II c/c art.
101, § único da Lei Complementar 621/2012, tendo em
vista as seguintes irregularidades:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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

PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – DAR PROVIMENTO
– AFASTAR IRREGULARIDADE – REFORMAR ACÓRDÃO CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO

ACÓRDÃO 1576/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08529/2017-8, 08564/2017-1, 08528/20173, 08515/2017-6, 08514/2017-1, 06983/2015-3]
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: LEONARDO DEPTULSKI, FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA, LUIZ ZOUAIN SOBRINHO,
CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA, RENANN BRAGATTO GON

Tratam de expedientes protocolizados nesta Corte de
Contas como Recurso de Reconsideração, interpostos
pelos senhores EVERSON VIEIRA DE SOUZA e LUIZ ZOUAIN SOBRINHO, em face do ACÓRDÃO TC-938/2017,
proferido nos autos do Processo TC- 6983/2015, e que
assim dispõe:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6983/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia vinte e cinco de julho de dois
mil e dezessete, sem divergência, nos termos do voto do
www.tce.es.gov.br

1.1 Não comprovação durante a execução contratual das
condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de concessão 095/2014 → Infringência a Cláusula Sexta do Contrato de Concessão
095/2014 c/c ao artigo 55, inciso XIII da Lei Federal n.
8.666/93. Responsáveis: Luiz Zouain Sobrinho e Everson
Vieira de Souza;
1.2 Não identiﬁcação de banco de dados e software
com vistas ao acompanhamento global do sistema e
emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento
das condições operacionais → Infringência ao disposto nas Cláusulas Segunda e Sétima do Contrato de Concessão 095/2014. Responsáveis: Renann Bragatto Gon,
Carlos Eduardo Messa Barbosa e FACOM F. de Almeida
Construções Ltda. – Empresa Concessionária;
2. Acolher razões de justiﬁcativa do senhor Leonardo Deptuslki, tendo em vista que as irregularidades dos
itens 2.1 e 2.5 da ITC 4525/2016 terem sido sanadas;
3. Rejeitar razões de justiﬁcativa do senhor Luiz Zouain
Sobrinho, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil)
reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 Não comprovação durante
a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de
concessão 095/2014 da Instrução Técnica Conclusiva
04525/2016;
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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4. Rejeitar razões de justiﬁcativa do senhor Everson Vieira de Souza, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil)
reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 Não comprovação durante
a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de
concessão 095/2014, da Instrução Técnica Conclusiva
04525/2016;

posta no item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados
e software com vistas ao acompanhamento global do
sistema e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;

5. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativa apresentadas pelo senhor Renann Bragatto Gon, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil) reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no
item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema
e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento
das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;

9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC 261/2013.

6. Rejeitar razões de justiﬁcativa apresentadas pelo senhor Carlos Eduardo Messa Barbosa, aplicando multa R$
3.000,00 (três mil) reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão
da irregularidade disposta no item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema e emissão de relatórios
gerenciais e de monitoramento das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
7. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativa apresentadas pela Empresa Facom – F. de Almeida Construções
Ltda., aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil) reais,
com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade dis-

8. Dar ciência ao Representante, Excelentíssimo senhor
Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos, do teor
da decisão ﬁnal a ser proferida, em conformidade com o
disposto no §7º, do art. 307, do Regimento Interno;

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.
Absteve-se de votar, por suspeição, o senhor conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Cabe ressaltar que, os autos de “Recurso de Reconsideração” TC-8564/2017 – Recorrente: FACOM – F
DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA.; TC-8515/2017 –
Recorrente: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA; TC8528/2017 – Recorrente: RENANN BRAGATTO GON; TC8514/2017 – Recorrente: LUIZ ZOUAIN SOBRINHO, juntamente com os presentes autos, foram apensados ao
processo TC-6983/2015 – FISCALIZAÇÃO– SOLICITAÇÃO
AUDITORIA/INSPEÇÃO.
O Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, constatando aparente equívoco na classiﬁcação da espécie recursal, encaminhou os autos ao GAP para as mediwww.tce.es.gov.br

das corretivas necessárias, e após, à SGS/Recursos para a
certiﬁcação quanto ao prazo para interposição de recurso – Despacho 63242/2017-6, ﬂ.194.
Na sequência, os autos foram ao NRC – Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, para a devida instrução.
Da análise feita pelo NRC, resultou a Instrução Técnica
de Recurso 091/2018-1, ﬂs. 200/216, na qual, primeiramente, há que se ressaltar quanto a aplicação da regra
da fungibilidade recursal constituída no no art. 399, caput, do RITCEES, tendo em vista que o Recorrente, equivocadamente, interpôs Recurso de Reconsideração, não
se atentando ao fato de que a decisão recorrida foi prolatada em processo com natureza de ﬁscalização, sendo, portanto, impugnável pela via recursal do Pedido de
Reexame, com base no art. 408, caput, do mesmo diploma legal. Sendo assim, uma vez que ambos os recursos
detêm o mesmo prazo de interposição (30 dias), o presente expediente recursal foi recebido e processado como Pedido de Reexame, conforme sugestão do Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti.
Quanto ao mérito, a equipe técnica pugna pelo NÃO
PROVIMENTO em razão do não acolhimento das razões
recursais apresentadas.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
1880/2018-7 e 1876/2018-1, da lavra do Exmo. Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, acolheu
a proposta contida nas Instruções Técnicas de Recurso
pugnando pelo não provimento do feito.
FUNDAMENTAÇÃO
Registra-se que os requisitos de admissibilidade já foram analisados conforme Instruções Técnicas de RecurSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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sos 091/2018-1 e 090/2018-7, bem como os expedientes foram protocolizados tempestivamente, nos termos
do §5º do art. 408 do RITCEES.
Os recursos ora interpostos visam impugnar o ACÓRDÃO
TC-938/2017, prolatado nos autos do TC-6983/2015,
que tratou de Solicitação de Auditoria/Inspeção proposta pelo Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos,
narrando a existência de supostas irregularidades ocorridas no processo administrativo nº 023083/2013, relativo ao contrato de exploração dos serviços do Estacionamento Rotativo no Município de Colatina (Contrato de
Concessão 095/2014), ﬁrmado entre o Município e a sociedade empresária FACOM – F. de Almeida Construções
Ltda.
Do Acórdão recorrido identiﬁca-se duas irregularidades:
Não comprovação durante a execução contratual das
condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no Contrato de Concessão 095/2014 – Responsáveis: Luiz Zouain Sobrinho e Everson Vieira de
Souza;
Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema e emissão de
relatórios gerenciais e de monitoramento das condições
operacionais – Responsáveis: Renann Bragatto Gon,
Carlos Eduardo Messa Barbosa e sociedade empresária
FACOM – F. de Almeida Construções Ltda.
Aos Recorrentes Luiz Zouain Sobrinho e Everson Vieira
de Souza, foram aplicadas, individualmente, multa no
valor de R$3.000,00.
A irregularidade relacionada a “Não comprovação durante a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no Con-

trato de Concessão 095/2014”, foram responsabilizados
os Recorrentes pois ﬁguravam como ﬁscal do contrato.
A irregularidade foi constatada em virtude da ausência
das certidões de regularidade ﬁscal – cláusula sexta do
Contrato.
Em sede de recurso, lançam mão os Recorrentes da “excludente de culpabilidade baseada na inexigibilidade de
conduta diversa”como argumento a seu favor, em que,
embora tenham sidos designados como ﬁscais do Contrato de Concessão 095/2014 não teriam recebido capacitação técnica adequada, e por esse motivo não conheciam a “ilegalidade apontada na auditoria”.
Nos ensina a boa doutrina e jurisprudência que os ﬁscais
da execuçao de contrato devem conhecer as especiﬁcidades técnicas do objeto, permitindo o acompanhamento eﬁcaz do que foi avençado, traduzindo-se no alcance
do princípio da eﬁciência. Caso inxista agente habilitado
na estrutura de cargos do órgão ou entidade pública, a
lei de licitação pemriete que se busque no mercado pessoa física ou jurídica capacitada para tal ﬁm.
O ﬁscal do contrato não pode recursar a designação, mas
percebendo-se que não detém conhecimentos técnicos
relacionaldos com o bjeto da ﬁscalização ou veriﬁcar a
existência de limitações capazes de interferir na ﬁscalização, deve informar à autoridade que o desginou.
Feitas estas breves consdierações, não se demonstrando nos autos de que os Recorrentes informaram a autoridade superior da ausência de conhecimentos técnicos
para acompanhar a execução do contrato, não vejo como acolher a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, alegam os recorrentes, ser descabida a multa que lhes foram aplicada, tendo em vista que
www.tce.es.gov.br

não houve prejuízo aos cofres públicos ou infringência
ao princípio da moralidade pública, esperando, assim,
ser isentado da penalidade.
Em análise das alegações trazidas aos autos, destacam-se as informações ressaltadas pela área técnica no
sentido de que:
- O Contrato de Concessão 095/2014, estabelecia de modo induvidoso, a obrigação da contratada em “manter,
durante a execução da concessão, todas as condições de
habilitação exigidas na Concorrência”, de maneira que
deveriam ter sido apresentadas as certidões de regularidade durante a execução do contrato, respeitando-se o
prazo de validade das certidões exigidas;
- Os trabalhos de auditoria – que deram origem ao Relatório de Inspeção 005/2016, constante do Processo TC
6983/2015 (em apenso) – foram desempenhados no decorrer do mês de junho de 2016, ﬁcando atestado que,
mesmo àquela altura, ou seja, passados mais de 2 (dois)
anos do início da vigência do Contrato de Concessão
095/2014, nunca haviam sido exigidas, pela Administração, as certidões de regularidade ﬁscal e trabalhista;
- Conforme demonstrado de forma inequívoca nos trabalhos de auditoria, a Administração Municipal não cuidou de exigir da contratada a documentação comprobatória de sua regularidade ﬁscal e trabalhista, comprometendo a atuação do controle interno e externo. O argumento trazido pelo recorrente, no sentido de que a apresentação das certidões seria dispensável por razões ambientais não encontra qualquer fundamento legal, bem
como contraria a lógica estabelecida na Lei 8.666/93 e
no art. 195, § 3º da CF/88, uma vez que a regularidade
tributária e trabalhista deve restar comprovada, de forma documental, junto ao ente público contratante, senSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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do condição sine qua non para a manutenção do contrato;
- O atestamento da regularidade ﬁscal e trabalhista da
contratada era incumbência do ora recorrente, já que
atuava como ﬁscal do contrato, não podendo socorrer-se na vaga alegação de que a certiﬁcação poderia ser veriﬁcada pela rede mundial de computadores;
- O recorrente Luiz Zouain Sobrinho carreou às ﬂs. 16-193
dos autos TC 8514/2017 cópias de certidões de regularidade ﬁscal e trabalhista da empresa concessionária que
abrangeriam o período de 17/04/2014 a 17/07/2015, e o
Recorrente Everson Vieira de Souza, juntou aos autos as
certidões de regularidade ﬁscal e trabalhista no período
de 15/07/2015 até 17/08/2017 períodos estes no qual
os recorrentes atuaram como ﬁscal do Contrato de Concessão 095/2014.
Entretanto, a unidade técnica e corpo ministerial, entendem que a apresentação de certidões de regularidade
ﬁscal, em sede recursal, não tem o condão de afastar a
irregularidade veriﬁcada in loco.
Esta Corte de Contas apreciando matéria semelhante as
dos recursos ora em análise, já se manifestou no sentido
de entender sanada a irregularidade, quando resta demonstrada a regularidade ﬁscal e trabalhista no período
de execução de contrato, afastando a responsabilidade,

[Contrato administrativo. Pagamento. Regularidade ﬁscal.
Certidão negativa]
ACÓRDÃO TC-980/2017 – PLENÁRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade dos senhores (...., (...),
(...), (...) e (...).
3.1.3 Falta de veriﬁcação da regularidade ﬁscal antes da assinatura dos contratos e no decorrer da execução contratual. (Item 3.3 da ITI)
(...) A presente irregularidade diz respeito à ausência de demonstração da regularidade ﬁscal em relação às contribuições previdenciárias – CND e Certiﬁcado de Regularidade
com o FGTS – CRF arquivados no processo quando da sua contratação e no decorrer da execução contratual nos processos
elencados pela equipe de auditoria.
Quanto ao mérito da irregularidade, é pacíﬁca a jurisprudência no sentido que, nos pagamentos efetuados pela Administração, é obrigatória a exigência da documentação relativa
à regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e Fazenda Federal, além da Seguridade Social
(CND). Nessa linha cita-se o pronunciamento da conselheira
Adriene Andreade do TCE/MG: (...).
De fato a não veriﬁcação da regularidade ﬁscal fere a regra
nos princípios licitatórios, podendo causar prejuízo à Administração Pública. No entanto, em suas defesas, os justiﬁcantes
alegaram que embora em alguns processos as certidões não
tenham sido arquivadas nos autos, a empresa sempre procede à veriﬁcação ou ﬁscalização da regularidade ﬁscal de todas as empresas que celebram contratos com a companhia,
fazendo juntar aos autos o histórico das certidões negativas
previdenciárias e CRFGTS das empresas no ano de 2010, bem
como as respectivas certidões nos períodos assinalados pelos
técnicos. Analisando-se os documentos acostados às ﬂs. 1943
-2081, é possível veriﬁcar que comprovam a regularidade das
empresas nos processos.
Ante o exposto, tendo a defesa comprovado a regularidade ﬁscal das empresas à época da assinatura do contrato e/
ou dos pagamentos realizados e não vislumbrando-se prejuízos à administração pública, considera-se o saneamento do
feito e opina-se pelo afastamento da irregularidade.

que ora permito a transcrever:
www.tce.es.gov.br

Processo: 2829/2011 Data da sessão: 01/08/2017 Relator: Márcia Jaccoud Freitas Natureza: Controle Externo
> Contas > Prestação de Contas > Ordenador > Prestação de
Contas Anual de Ordenador

ACÓRDÃO TC-402/2017 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
e Relatório de Auditoria da Banestes Seguros S/A - BANSEG, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade dos gestores acima elencados.
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 Contábil Conclusiva ICC 212/2013 (ﬂs.
584/597) e na Instrução Técnica Conclusiva 4351/2016
(ﬂs. 599/627), abaixo transcritas:
(...) 2 – DO RELATÓRIO DE AUDITORIA – ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
2.1 - PROCESSO 8706-8/2011 - RESTRIÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E LEGAL. AUSÊNCIA DA REGULARIDADE FISCAL NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DE CONTROLE PRÉVIO DA COISA PÚBLICA. FALTA DE DESIGNAÇÃO
FORMAL DE FISCAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO INADEQUADA DAS DESPESAS.
(...) A Equipe de Auditoria, após a análise do Pregão Presencial nº 07/2011, realizado pelo Banestes Seguros S/A,
apontou indícios de irregularidade assim descritos pela
Instrução Técnica Inicial 232/2013:
(...) b) Ausência da regularidade ﬁscal na execução do contrato e de controle prévio da coisa pública.
Infringência aos artigos 29 e 41 da Lei 8666/93. Nos termos da instrução técnica inicial, o Diretor Presidente e
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Diretor de Operações agiram de forma omissa, negligente e imprudente para com o seu poder/dever de controle
prévio da coisa pública, pois, os procedimentos de pagamentos estavam eivados de vícios explícitos, tais como:
os pagamentos mensais dos serviços eram feitos sem
que fossem anexados aos autos comprovantes de regularidade ﬁscal.

Controle Externo > Contas > Prestação de Contas > Ordenador > Prestação de Contas Anual de Ordenador

do acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5. ARQUIVAR os autos, após certiﬁcado o trânsito em
julgado.

Em relação a esse indício de irregularidade, a defesa alega: Esclarece-se que a BANSEG possui os documentos citados acima devidamente arquivados, em pasta separada das requisições de pagamento, constando as certidões de regularidade do INSS (doc. 09), além da relação
de carteirinhas impressas mensalmente, estando ao inteiro dispor desse E. Tribunal para consulta no momento
que desejar (não envia-se nesta oportunidade devido ao
volume de documentos).

Nessa linha de intelecção, divergindo do entendimento
técnico e ministerial, diante da comprovação de regularidade ﬁscal e trabalhista durante o período que os Recorrentes exerceram as atividades de ﬁscal do contrato, relevo a irregularidade, afastando a responsabilidade.
III - CONCLUSÃO

3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Quanto às certidões de regularidade do FGTS, entendia-se ser desnecessária a impressão da certidão, haja vista
que é gerado um número de regularidade, que, a qualquer tempo, poderia ser consultado pelo histórico de regularidade, já que nele constam todas as certidões consultadas mensalmente, evitando, assim, desperdício de
papel, de acordo com o demonstrativo desde 2009 (doc.
10). Entretanto, conforme recomendação, passar-se-á a
imprimir e arquivar todas as certidões no processo.
Assim, em razão da certidão de regularidade ﬁscal juntada aos autos e em razão da alegação dos responsáveis
de que possuem os documentos devidamente arquivados, e, que conforme recomendação deste Tribunal, passaram a imprimir e arquivar todas as certidões no processo, opina-se pelo saneamento da irregularidade.
Processo: 1938/2012 Data da sessão: 18/04/2017 Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo Natureza:

Ante o exposto, acolhendo parcialemnte o entendimento exarado pela unidade técncia, o qual foi encampado
pelo Ministério Público de Contas, e VOTO no sentido de
que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. CONHECER dos presentes expedientes recursais –
TC 8514/2017 e 8529/2017, ante a aplicação da regra da
fungibilidade recursal constituída no artigo 399, caput,
do RITCEES, para recebê-lo como Pedido de Reexame.
1.2. DAR PROVIMENTO, no sentido de afastar a irregularidade e, consequentemente, a multa aplicada, reformando o Acordão TC 938/2017;
1.3. NOTIFICAR os Recorrentes, na forma do artigo 358,
inciso III da Resolução TC n° 261/2013;
1.4. REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção
www.tce.es.gov.br

2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, por
suspeição, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO 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
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Secretário-geral das sessões

O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO

ACÓRDÃO 1577/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08564/2017-1, 08529/2017-8, 08528/20173, 08515/2017-6, 08514/2017-1, 06983/2015-3
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: LEONARDO DEPTULSKI, FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA, LUIZ ZOUAIN SOBRINHO,
EVERSON VIEIRA DE SOUZA, CARLOS EDUARDO MESSA
BARBOSA, RENANN BRAGATTO GON
Recorrente: FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA
Procuradores: DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB:
19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765- ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452- ES), THIAGO
CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES), BRUNA CORREA DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO,
GUSTAVO GOMES DA COSTA (OAB: 12006-ES), JAMILLE
VERDINI MARTINS, LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, LORENA PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES
MENDEZ, PEDRO PAULO PASSALINI FERREIRA, PENHA
CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES (OAB: 8544-ES), RODRIGO DE
ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – DAR PROVIMENTO
– AFASTAR IRREGULARIDADE – REFORMAR ACÓRDÃO CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Tratam-se de expedientes protocolizados nesta Corte
de Contas como Recurso de Reconsideração, interpostos pela sociedade empresária FACOM – F DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA., pelo Sr. Carlos Eduardo Messa Barbosa; Rennann Bragatto Gon, em face do ACÓRDÃO TC-938/2017, proferido nos autos do Processo TC6983/2015, e que assim dispõe:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6983/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia vinte e cinco de julho de dois
mil e dezessete, sem divergência, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar parcialmente procedente a presente Representação, com fundamento no art. 95, inciso II c/c art.
101, § único da Lei Complementar 621/2012, tendo em
vista as seguintes irregularidades:
1.1 Não comprovação durante a execução contratual das
condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de concessão 095/2014 → Infringência a Cláusula Sexta do Contrato de Concessão
095/2014 c/c ao artigo 55, inciso XIII da Lei Federal n.
8.666/93. Responsáveis: Luiz Zouain Sobrinho e Everson
Vieira de Souza;
1.2 Não identiﬁcação de banco de dados e software
com vistas ao acompanhamento global do sistema e
emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento
das condições operacionais → Infringência ao disposto nas Cláusulas Segunda e Sétima do Contrato de Conwww.tce.es.gov.br

cessão 095/2014. Responsáveis: Renann Bragatto Gon,
Carlos Eduardo Messa Barbosa e FACOM F. de Almeida
Construções Ltda. – Empresa Concessionária;
2. Acolher razões de justiﬁcativa do senhor Leonardo Deptuslki, tendo em vista que as irregularidades dos
itens 2.1 e 2.5 da ITC 4525/2016 terem sido sanadas;
3. Rejeitar razões de justiﬁcativa do senhor Luiz Zouain
Sobrinho, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil)
reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 Não comprovação durante
a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de
concessão 095/2014 da Instrução Técnica Conclusiva
04525/2016;
4. Rejeitar razões de justiﬁcativa do senhor Everson Vieira de Souza, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil)
reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 Não comprovação durante
a execução contratual das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no contrato de
concessão 095/2014, da Instrução Técnica Conclusiva
04525/2016;
5. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativa apresentadas pelo senhor Renann Bragatto Gon, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil) reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no
item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema
e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento
das condições operacionais, da Instrução Técnica ConSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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clusiva 04525/2016;

no Título VIII do mesmo diploma normativo.

6. Rejeitar razões de justiﬁcativa apresentadas pelo senhor Carlos Eduardo Messa Barbosa, aplicando multa R$
3.000,00 (três mil) reais, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão
da irregularidade disposta no item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema e emissão de relatórios
gerenciais e de monitoramento das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;

Absteve-se de votar, por suspeição, o senhor conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

7. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativa apresentadas pela Empresa Facom – F. de Almeida Construções
Ltda., aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil) reais,
com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.3 Não identiﬁcação de banco de dados
e software com vistas ao acompanhamento global do
sistema e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento das condições operacionais, da Instrução Técnica Conclusiva 04525/2016;
8. Dar ciência ao Representante, Excelentíssimo senhor
Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos, do teor
da decisão ﬁnal a ser proferida, em conformidade com o
disposto no §7º, do art. 307, do Regimento Interno;
9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC 261/2013.
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

Cabe ressaltar que, os autos de “Recurso de Reconsideração” TC-8514/2017 – Recorrente: LUIZ ZOUAIN SOBRINHO; TC-8515/2017 – Recorrente: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA; TC-8528/2017 – Recorrente:
RENANN BRAGATTO GON; TC-8529/2017 – Recorrente: EVERSON VIEIRA DE SOUZA, juntamente com
os presentes autos, foram apensados ao processo TC6983/2015 – FISCALIZAÇÃO – SOLICITAÇÃO AUDITORIA/
INSPEÇÃO.
O Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, constatando aparente equívoco na classiﬁcação da espécie recursal, encaminhou os autos ao GAP para as medidas corretivas necessárias, e após, à SGS/Recursos para a
certiﬁcação quanto ao prazo para interposição de recurso – Despacho 63245/2017-1, ﬂ.498.
Na sequência, os autos foram ao NRC – Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, para a devida instrução.
Da análise feita pelo NRC, resultaram na Instrução Técnica de Recurso 094/2018, 093/2018 e 092/2018, na qual,
primeiramente, há que se ressaltar quanto a aplicação
da regra da fungibilidade recursal constituída no no art.
399, caput, do RITCEES, tendo em vista que o Recorrente, equivocadamente, interpôs Recurso de Reconsideração, não se atentando ao fato de que a decisão recorrida foi prolatada em processo com natureza de ﬁscalização, sendo, portanto, impugnável pela via recursal
do Pedido de Reexame, com base no art. 408, caput, do
mesmo diploma legal. Sendo assim, uma vez que ambos
www.tce.es.gov.br

os recursos detêm o mesmo prazo de interposição (30
dias), o presente expediente recursal foi recebido e processado como Pedido de Reexame, conforme sugestão
do Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti.
Quanto ao mérito a área técncia pugnou pelo PROVIMENTOS dos recursos, afastando-se a irregularidade
consistente na “Não identiﬁcação de banco de dados
e software com vistas ao acompanhamento global do
sistema e emissão de relatórios gerenciais e de monitoramento das condições operacionais”, relatada no item
2.2.6 do Relatório de Inspeção 005/2016 e, por conseguinte, a penalidade de multa aplicada no Acórdão
938/2017-Plenário.
O Ministério Público de Contas, por meio dos Pareceres
nºs 1881/2018, 1877/2018 e 1879/2018, da lavra do Exmo. Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da
Silva, acolheu a proposta contida nas Instruções Técnicas
de Recurso, pugnando pelo provimento do feito.
FUNDAMENTAÇÃO
Registra-se que os requisitos de admissibilidade já foram
analisados conforme Instruções Técnicas de Recursos,
bem como os expedientes foram protocolizados tempestivamente, nos termos do §5º do art. 408 do RITCEES.
Os recursos ora interpostos visam impugnar o ACÓRDÃO
TC-938/2017, prolatado nos autos do TC-6983/2015,
que tratou de Solicitação de Auditoria/Inspeção proposta pelo Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos,
narrando a existência de supostas irregularidades ocorridas no processo administrativo nº 023083/2013, relativo ao contrato de exploração dos serviços do Estacionamento Rotativo no Município de Colatina (Contrato de
Concessão 095/2014), ﬁrmado entre o Município e a ora
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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recorrente, sociedade empresária FACOM – F. de Almeida Construções Ltda.
Do Acórdão recorrido identiﬁca-se duas irregularidades:
Não comprovação durante a execução contratual das
condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório e no Contrato de Concessão 095/2014 – Responsáveis: Luiz Zouain Sobrinho e Everson Vieira de
Souza;
Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento global do sistema e emissão de
relatórios gerenciais e de monitoramento das condições
operacionais – Responsáveis: Renann Bragatto Gon,
Carlos Eduardo Messa Barbosa e sociedade empresária
FACOM – F. de Almeida Construções Ltda.
Aos responsáveis Luiz Zouain Sobrinho, Everson Vieira de
Souza, Renann Bragatto Gon, Carlos Eduardo Messa Barbosa, e à empresa FACOM – F. de Almeida Construções
Ltda., foram aplicadas, individualmente, multa no valor
de R$3.000,00.
A irregularidade relacionada a Não identiﬁcação de banco de dados e software com vistas ao acompanhamento
global do sistema e emissão de relatórios gerenciais e de
monitoramento das condições operacionais diz respeito
ao possível não atendimento da empresa FACOM – F. de
Almeida Construções Ltda. acerca da operacionalização
do estacionamento rotativo, Claúsula Segunda, do Contrato de Concessão 095/2014, que preconizava a necessidade de um banco de dados e software para gerenciamento do sistema.
A defesa encaminhada como resposta pela Recorrente
FACOM, a esse item foi de que: O banco de dados previsto na Cláusula Segunda do Contrato de Concessão nº

095/2014 está disponível na Sede da Empresa com todas as informações pertinentes ao contrato. Mensalmente a Contratada informa para o município a quantidade mensal de cartões vendidos e a numeração dos
cartões entregues. (g.n.). Percebe-se então, que a equipe de auditoria entendeu que o “banco de dados e software”, referente à operação do serviço de estacionamento rotativo concedido, deveria estar disponível “em
tempo real” para a Administração Municipal concedente. Portanto, somente uma averiguação in loco dos auditores até o escritório da empresa concessionária poderia veriﬁcar a existência real do banco de dados – daí
porque, procede a súplica do recorrente pelo princípio
da verdade material para afastar a irregularidade. Junta ao autos farta documentação consistente em relatórios mensais de gerenciamento que comprovam a sua alegação.

como não há notícias de que a equipe téncica tenha promovido ﬁscalização no local, no sentido de comprovar ou
não a existência do sistema informatizado.

Os Recorrentes Carlos Eduardo Messa Barbosqa e Rennan Bragatto Gon, manifestaram arguindo, em síntese
que, não agiram com culpa ou dolo, pois não tinha como agir de forma diversa sendo o contrato recheado de
particularidades, não ocasionando qualquer prejuízo ao
erário, ﬁnalizando que o interesse público ﬁcou evidenciado no perídodo de execução dos serviços com perfeito funcionamento da operacionalidde do sistema de
racionamento rotativo, fazendo acostar relatório gerenciais comprovando o alegado.

III - CONCLUSÃO

Pois bem, compulsando os autos, observo que a área
técnica, bem ressaltou que o Contrato de Concessão
095/2014 não considerava dentre as obrigações da empresa concessionária disponibilização em tempo real de
acesso do Poder Concedente ao “banco de dados e software” de que trata a cláusula segunda da avença, bem

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:

www.tce.es.gov.br

Quadra relevo, registrar, que os Recorrentes juntaram
vários documentos, referentes a Relatório de Controle e
Saída de Talões; Relatórios de Pesquisas de Ocupação;
Relatórios de Prestação de Contas comprovando a execução dos serviços de gerenciamento.
Desse modo, acolho manifestação técnica e ministerial não se mantendo a irregualridade atinente à “Não
identiﬁcação de banco de dados e software com vistas
ao acompanhamento global do sistema e emissão de
relatórios gerenciais e de monitoramento das condições
operacionais”, relatada no item 2.2.6 do Relatório de Inspeção 005/2016, fazendo parte integrante do presente
voto a manifestação técnica e ministerial.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento exarado pela unidade técncia, o qual foi encampado pelo Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que este Plenário
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto
à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

1.1. CONHECER os presentes expedientes recursais –
Processo TC 8515/2017, 8528/2017 e 8564/2017, interSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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posto pela sociedade empresária FACOM – F. de Almeida Construções Ltda., pelos senhores Carlos Eduardo
Messa Barbosa e Rennan Bragatto Gon, como PEDIDO
DE REEXAME, ante a aplicação da regra da fungibilidade recursal constituída no artigo 399, caput, do RITCEES.
1.2. DAR PROVIMENTO, no sentido de afastar a irregularidade e, consequentemente, a multa aplicada, reformando o Acordão TC 938/2017;
1.3. NOTIFICAR as Recorrentes, na forma do artigo 358,
inciso III da Resolução TC n° 261/2013;
1.4. REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção
do acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5. ARQUIVAR os autos, após certiﬁcado o trânsito em
julgado.
2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, por
suspeição, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO 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 1578/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05482/2018-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEMED - Secretaria Municipal de Educação de Vila
Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ROBERTO ANTONIO BELING NETO, MARCELO DA SILVA LUCHI

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de medida cautelar, protocolizada pela OCB/ES – Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do
Estado do Espírito Santo, em face da SEMED – Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, sob a alegação de que o Pregão Eletrônico nº 086/2018 (Processo 31.529/2016), que objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte
escolar, com o intuito de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares de ensino do Município de Vila Velha, estaria restringindo indevidamente a participação de cooperativas no
certame.
Em síntese, alega o representante que:
O item 14.1 do termo de referência, seria no sentido de
obstar a contratada a transferir ou subcontratar, total ou
parcialmente, os serviços, e obrigando que todos os Certiﬁcados de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV
e demais documentos estejam registrados obrigatoriamente em nome da empresa participante, não ressaltaria condição especíﬁca das Sociedades Cooperativas, evidenciando entrave à ampla participação;

Representante:Sindicato (OCB/ES-SIND E ORG DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO EST DO ES)

A sua assessoria jurídica teria formulado dois pedidos de
esclarecimentos e uma impugnação administrativa, tendo sido ignorados os apontamentos realizados;

FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – EM FACE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VELHA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
ARQUIVAMENTO.

As sociedades cooperativas seriam sociedade simples
por natureza, criadas para prestar serviços aos seus cooperados, que celebrariam contrato de sociedade cooperativa ao se obrigarem reciprocamente a contribuir

www.tce.es.gov.br
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com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro,
e que todo cooperado seria sócio, dono da cooperativa,
compondo seu quadro societário e respondendo no limite do capital integralizado, aﬁrma o representante que
para garantir a participação de cooperativas no certame,
o item 14.1 do Termo de Referência deveria ter criado
uma exceção aos licitantes constituídos na forma de sociedades cooperativas, permitindo que os veículos estivessem em nome dos cooperados em situação regular
perante a cooperativa.
Ao ﬁnal, fórmula os seguintes pedidos:
a) O recebimento e distribuição da presente Denúncia,
perante a demonstração dos requisitos mínimos do art.
176 e §§ do RITCEES;
b) A determinação de Medida Cautelar inaudita altera
pars, a ﬁm de que sejam paralisados todos os atos administrativos do processo 31.529/16 e seus possíveis apensos, bem como do edital 086/2018, abstendo-se os gestores e servidores municipais de procederem com a realização da sessão de lances, adjudicação, homologação
ou assinatura de contratos;
c) Que sejam determinadas por V.Exa. as devidas alterações e correções no instrumento convocatório e no Termo de Referência, garantindo, portanto, a livre e ampla
participação de cooperativas no certame em xeque;
c) A citação pessoal e responsabilização dos Srs. Roberto
Beling, Secretário Municipal de Educação de Vila Velha
- SEMED/PMVV; o Pregoeiro Marcelo da Silva Luchi SEMED/PMVV e o Assessor Jurídico da SEMED/PMVV, Dr.
Rodrigo Leonardo Penha Nascimento, para que respondam direta e pessoalmente por quaisquer danos gerados

ao Erário municipal em virtude da restrição à ampla participação, conforme art. 379 do RITCEES, conforme evidenciado na presente Denúncia e, ainda, para que apresentem esclarecimentos à essa Corte de Contas.
Nestes termos, na certeza de termos sido claros e objetivos, esperamos o deferimento da medida cautelar requerida, bem como as devidas correções no Termo de
Referência e Edital, com a consequente republicação.
Por meio da Decisão Monocrática 883/2018-9 (peça 06),
o Conselheiro Presidente, em virtude de justiﬁcada ausência do Relator, decidiu não conceder a medida cautelar pleiteada, por não vislumbrar elementos suﬁcientes
constantes dos autos para a formação de uma convicção
quanto aos requisitos para a concessão de cautelar. Determinando, ainda, a notiﬁcação dos senhores Roberto
Antônio Beling Neto – Secretário Municipal de Educação
de Vila Velha, e Marcelo da Silva Luchi – Pregoeiro, para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentassem as documentações que entendessem necessárias, e após, encaminhamento dos autos à Segex para instrução preliminar do feito a respeito do pedido de provimento cautelar, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 307,
§ 2º, do Regimento Interno.
Os Srs. Roberto Antônio Beling Neto e Marcelo da Silva Luchi, foram regularmente notiﬁcados – respectivamente, Termos de Notiﬁcação 538/2018-5 e 539/2018-1
(peças 07 e 08). Comparecem os responsáveis aos autos
protocolizando defesa conjuntamente – Resposta de Comunicação 428/2018-9 (peça 13), e juntando à defesa,
também as Peças Complementares de números 14 a 22.
Encaminhados os autos à área técnica, foi elaborada a
Manifestação Técnica 555/2018-9 (peça 27), que diante da análise dos requisitos de admissibilidade entendeu
www.tce.es.gov.br

pelo recebimento da presente representação, e ao ﬁnal,
após longo arrazoado, sugere o indeferimento da medida cautelar, com o consequente prosseguimento do feito sob o rito ordinário, tendo em vista não demonstrados os requisitos gerais autorizadores para a concessão
da medida cautelar. Determina, ainda, a oitiva da parte,
nos termos do art. 307, § 3º do RITCEES.
Do Voto do Relator 3112/2018 (peça 29) resultou a DECISÃO 1682/2018-1 (peça 31), no sentido de conhecer
da presente representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, na forma dos arts. 94 e 101, parágrafo único, da LC 621/2012; indeferir a concessão da
medida cautelar requerida, diante da ausência do fumus boni juris e do periculum in mora; e também, em face à iminente possibilidade de ocorrência do periculum
in mora inverso; converter estes autos ao rito ordinário face à ausência de um dos pressupostos constantes
do artigo 306 do RITCEES, e remessa à área técnica para
regular instrução; notiﬁcar os responsáveis, Srs. Roberto Beling e Marcelo da Silva Luchi, para que se pronunciem, em especial, acerca dos pontos representados e do
conteúdo da manifestação técnica 00110/2018-1, bem
como, encaminhar a esta Corte de Contas os documentos indicados na referida análise; dar ciência ao representante dessa decisão.
Regularmente emitidos os Termos de Notiﬁcação e Ofício (peças 32/34), os senhores Roberto Antônio Beling
Neto e Marcelo da Silva Luchi, apresentam defesa conjuntamente – Defesa/Justiﬁcativa 1026/2018-1 (peça
39), juntando também Peça Complementar de número
40.
Encaminhado o feito à SecexSES – Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública para prosseSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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guimento, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
3700/2018-9 (peça 45), que após as considerações em
fundamentada análise, concluiu pela improcedência da
presente representação, nos termos do artigo 178, inciso I do RITCEES, com posterior arquivamento dos autos.
Nos termos regimentais, manifestou-se o Ministério Público de Contas, Parecer 4685/2018-1 (peça 49), da lavra
do ilustre Procurador-Geral Luciano Vieira, o qual pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c o artigo
70 da LC 621/2012.

de Contas da União, que apresenta a seguinte redação:
É vedada a participação de cooperativas em licitação
quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

Referindo-se no sentido de que essa cláusula estaria causando entrave à ampla participação das sociedades cooperativas no certame.

O objeto do certame, vale lembrar, é a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de
transporte escolar, com o intuito de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares de Ensino do Município de Vila Velha. Portanto, entende a unidade técnica, que não resta clara a
possibilidade, ao menos em tese, de os serviços serem
prestados com total autonomia dos cooperados, sem subordinação, ainda mais considerando a presença de Monitora/Acompanhante durante o trajeto do transporte
(subordinação jurídica, pessoalidade e habitualidade), o
que pode conﬁgurar vínculo empregatício a ser responsabilizado pelo contratado. Sendo assim, considerando a
Súmula 281 do TCU, que, mesmo não tendo caráter vinculante para a Administração municipal, teria uma importante função persuasiva, tendo em vista a relevância
que aquela Corte de Contas tem no cenário nacional, e
considerando o justo receio de que se conﬁgure vínculo
empregatício nessas relações (cooperado e cooperativa,
auxiliares e cooperativa), entende o subscritor da ITC de
que o item 14.1 do Termo de Referência, ao restringir a
subcontratação ou transferência total ou parcial dos serviços, não contendo cláusula de exceção para cooperativas, não macula o certame de ilegalidade.

Cabe ressaltar que, da ITC 3700/2018-9, nada de irregular foi identiﬁcado no item questionado. Trouxe à discussão, por tratar do assunto, a Súmula nº 281 do Tribunal

Defende ainda, não ser pertinente que esta Corte, diante da falta de elementos que favoreçam a demonstração
quanto à possibilidade de os serviços serem prestados

II – FUNDAMENTAÇÃO
Quanto à admissibilidade, a presente representação já
foi conhecida, considerando-se preenchidos os requisitos capitulados nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da
LC 621/2012.
Quanto ao mérito, deparamos de pronto com a queixa base do representante, relacionado ao item 14.1 (Da
Subcontratação) do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 086/2018, qual seja:
14.1. A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar, total ou parcial, os serviços objeto deste Termo de
Referência, portanto todos os Certiﬁcados de Registro e
Licenciamento do Veículo - CRLV e demais documentos,
devem estar registrados obrigatoriamente em nome da
empresa participante.

www.tce.es.gov.br

com autonomia, determine alteração editalícia a ﬁm de
se permitir a participação de cooperativas, considerando
que é o órgão licitante o conhecedor da sua necessidade
a ser atendida pela solução preconizada no arcabouço
editalício. Logo, a presente representação deve ser considerada improcedente, destacando que a análise feita
se restringiu aos pontos representados, não se constituindo em análise prévia do edital do certame.
Por outro lado, o ilustre Procurador-Chefe do Ministério
Público de Contas, observa não haver no Pregão Eletrônico 086/2018 expressa vedação à participação das sociedades cooperativas. No caso em tela, há divisibilidade e
autonomia suﬁciente aos executores das linhas a não se
cotejar fraude à legislação trabalhista, posição esta sedimentada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Entende, ainda, que a presença da monitora não desnatura a ausência de subordinação jurídica entre o cooperado e a cooperativa, visto tratar-se de ﬁgura distinta,
com base nos arts. 90 e 91 da Lei 5.764/1971, in verbis:
Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não
existe vínculo empregatício entre ela e seus associados.
Art. 91. As cooperativas igualam-se às demais empresas
em relação aos seus empregados para os ﬁns da legislação trabalhista e previdenciária.
Para tanto, transcreve ementa de Representação –
TCE/SP, Rel. Cons. Renato Martins Costa, Julgamento:
21/06/2017, entendendo irregular a exigência de prova
de propriedade, com indicação do nome da licitante no
certiﬁcado de licenciamento e demais documentações,
pois além de excluir as cooperativas do certame, resulta também na restritividade da posse direta dos veículos
apenas pelo domínio, sem qualquer outro meio juridicamente idôneo.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Por ﬁm, através de extratos acessados via links relacionados à pesquisa de licitações, conﬁrma a participação
de Cooperativas no referido certame – Pregão 086/2018
– como, por exemplo:

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.

Participante: Cooptrans – Cooperativa Transp. Escolar
Fretamento – Segmento: Coop. – Situação: Classiﬁcado
– Data:15/06/2018;

1.4. Pelo ARQUIVAMENTO dos autos, na forma do art.
330, III do RITCEES.

Participante: Coope Serrana – Cooperativa de Transporte Sul Serrana – Segmento: OE – Situação: Classiﬁcado –
Data:12/06/2018;

3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Sendo assim, em virtude da comprovada participação
das cooperativas no certame ora questionado, veriﬁca-se a perda do objeto do processo, com o consequente
desaparecimento do interesse de agir do representante.
III. CONCLUSÃO
Diante do exposto, acompanho o posicionamento técnico e do Ministério Publico Especial de Contas, no sentido
de que o Plenário aprove a seguinte minuta que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. Pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com base no artigo 485, VI, do CPC, c/c o artigo
70 da LC 621/2012;
1.2. Por CIENTIFICAR o Representante da presente decisão, na forma do art. 307, §7° do RITCEES;

2. Unânime.

Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO 1579/2018 – PLENÁRIO
Processo: 09413/2015-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CMC - Câmara Municipal de Cariacica

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Marco Antônio da Silva

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

Representante: CELSO ANDREON

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 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
www.tce.es.gov.br

Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
REPRESENTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SENHORA CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os presentes autos de Representação apresentada pelo Vereador Celso Andreon, da Câmara Municipal
de Cariacica, em face do Chefe do Executivo Municipal
de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, em que relata suposta irregularidade no Edital do Pregão Eletrônico n. 93/2015, que teve por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de solução de manutenção
e suporte técnico, com cobertura total de peças, para
atendimento das necessidades do Centro Integrado de
Monitoramento.
Alega o representante que o referido Edital indicou para o pagamento das despesas decorrentes do objeto da
contratação os recursos provenientes da Contribuição
para o custeio do serviço de iluminação pública – COSIP,
tendo por fundamento a Lei Municipal n.º 5.435/2015,
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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nos termos do item 3 do Edital.
Aduz o representante que a Lei Municipal n.º 5.435/2015,
ao autorizar o pagamento de despesas para aquisição,
instalação, implementação e manutenção de sistemas
de videomonitoramento e de seus links com recursos
provenientes da COSIP, teria extrapolado os limites legais quanto à destinação dos recursos provenientes de
tributo dessa natureza.
Após a notiﬁcação do responsável e análise das informações apresentadas, o Plenário, nos termos da Decisão TC
6287/2015 (ﬂs. 114/115), conheceu a presente representação, deixou de analisar naquele momento a concessão de medida cautelar proposta pela área técnica e
instaurou incidente de inconstitucionalidade referente à
Lei 5435/2015, na forma do artigo 176 da LC 621/2012 e
do artigo 332 do Regimento Interno desta Corte.
Devidamente notiﬁcado, o Prefeito Municipal se manifestou sobre o incidente de inconstitucionalidade às ﬂs.
125/131, com documentos às ﬂs. 132/163.
Por meio da Decisão TC 732/2016 (ﬂs. 209/226), com
base no Voto do então Relator, Conselheiro Substituto
Marco Antonio da Silva, o Plenário decidiu o incidente
de inconstitucionalidade, no sentido de que seja negada eﬁcácia à expressão “inclusive a aquisição, instalação, implementação e manutenção de sistemas de videomonitoramento e de seus links”, constante do artigo
1º da Lei Municipal n.º 5.435/2015, em face de ocorrência de afronta ao artigo 150, I, da Constituição Federal de
1988, formando o respectivo prejulgado, nos termos do
artigo 335 do Regimento Interno.
Prosseguindo a análise do feito, manifestou-se a área
técnica por meio da Instrução Técnica Conclusiva

028885/2018-1 (ﬂs. 238/244), propondo a improcedência da presente representação, vez que a fonte de recursos para o Pregão Eletrônico 093/2015 (Contrato Administrativo n.º 120/2015) deixou de fazer referência à COSIP, tendo adotado a fonte 1.000.0000, conforme consta do Portal de Transparência do Município de Cariacica.
No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer 03556/2018-9 (ﬂs.
248).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Veriﬁco que a presente Representação já foi recebida e
conhecida, nos termos da Decisão TC 6287/2015 – Plenário, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.
2. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Esta Corte de Contas é competente para apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade e afastar a aplicação do
dispositivo questionado, pois o controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido pelos Tribunais de Contas, nos termos da Súmula 347 do STF e previsão do artigo 176 da Lei Complementar n° 621/2012 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).
Assim, o Plenário desta Corte, por meio da Decisão TC
732/2016, resolveu o incidente de inconstitucionalidade
suscitado, no sentido de que seja negada eﬁcácia à expressão “inclusive a aquisição, instalação, implementação e manutenção de sistemas de videomonitoramento e de seus links”, constante do artigo 1º da Lei Municipal n.º 5.435/2015, em face de ocorrência de afronta ao
artigo 150, I, da Constituição da República, formando o
www.tce.es.gov.br

respectivo prejulgado, nos termos do artigo 335 do Regimento Interno.
3. DO MÉRITO
Concluiu a área técnica pela improcedência da representação, visto que a irregularidade apontada restou sanada, diante da informação constante do Portal de Transparência do Município de Cariacica, de que o Contrato
Administrativo nº 120/2015, celebrado com a empresa
STAR TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA., vencedora do Pregão Eletrônico n.º 093/2015, tinha como fonte de recurso o código 1.000.0000, não contando com
qualquer previsão de aplicação de recursos da COSIP no
pagamento dos serviços executados. Da mesma forma,
os três Termos Aditivos do referido contrato. Conferido
também que a relação de pagamentos constante do Portal da Transparência aponta que, de fato, não foram utilizados recursos da COSIP nas despesas decorrentes do
Contrato n.º 120/2015.
Isto posto, acompanho o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas acerca da improcedência da Denúncia. Adoto como razão de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02885/2018-1.
4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão, que submeto a
sua consideração.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
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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. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente DENÚNCIA, tendo em vista que a irregularidade apontada foi
devidamente sanada;
1.2. CIENTIFICAR o representante;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, após a ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.

LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO 1580/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05053/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEOB - Secretaria Municipal de Obras de Serra

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Marco Antônio da Silva

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

Responsável: JOAO CARLOS MENESES

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

A SRA. CONSELHEIRA RELATORA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERRA – SOEB, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor JOÃO CARLOS MENESES.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERRA – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.

Com base no Relatório Técnico n.º 00912/2017-3 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 01421/2017-2, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 01935/2017-6, por meio da
qual o gestor responsável foi citado para justiﬁcar os seguintes indícios de irregularidade:
3.1.9. Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial do exercício anterior;
www.tce.es.gov.br

3.2.1.1. Divergência apurada entre os saldos contábeis e
os extratos bancários;
3.2.2.1. Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis e o inventário físico (INVIMO);
3.3.1. Encaminhamento do Parecer Conclusivo do Controle Interno em desacordo com IN 34/2015.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justiﬁcativas (Defesa n.º 00771/2018-3), bem
como documentação de apoio (Peça Complementar n.º
10043/2018-3).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 03476/2018-3, opinou pela manutenção da irregularidade referente à divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o
Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
do exercício anterior (item 3.1.9 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, na próxima prestação de contas, ofereça esclarecimentos sobre a divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial do exercício anterior.
Sugeriu, ainda, a expedição de determinação ao atual
gestor, para que, na próxima prestação de contas, ofereça esclarecimentos sobre as medidas adotadas junto ao
controle interno, no sentido de que seja elaborado “Relatório e Parecer Conclusivo” acerca das contas anuais,
nos moldes previstos na IN TC n.º 43/2017.
Ao ﬁnal, opina pela regularidade com ressalvas da prestação de contas.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 04733/2018-5, de lavra do Procurador Luciano Vieira, ratiﬁcou a conclusão técnica, sugerindo a regularidade com ressalvas das contas, com expedição de determinações.

patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais com o resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial do exercício anterior. Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente as
suas justiﬁcativas.

ponibilidades Em R$ 1,00

É o Relatório.

Da Justiﬁcativa

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual, com
expedição de determinações propostas. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 03476/2018-3,
abaixo transcritos:

Alegações da defesa,

* Não consta o extrato bancário no arquivo EXTBAN do
tipo de conta 2 – Conta Aplicação, e sim, o extrato bancário do tipo de conta 1 – Conta Movimento

“2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Divergência ente a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial do exercício anterior (Item 3.1.9 do
RTC)
Base legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
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:
Recorte Parcial Tabela 9 - Resultado Patrimonial
Exercício anterior
DVP (a)
63.188.813,09
Balanço Patrimonial (b)
60.917.834,29
Divergência (a-b)
2.270.978,80

Esta divergência se deu pelo erro de geração do arquivo no sistema SMAR, foi aberto a Ordem de Serviço
C180524-126, folha 18, solicitando a correção do problema e estamos no aguardo.
Da análise da justiﬁcativa
Foi questionado o fato de balanço patrimonial, arquivo BALPAT, ter informado o resultado do exercício anterior com valores diferente daquele apresentado pelo Demonstrativo das Variações Patrimoniais – arquivo DEMVAP. EM resposta a esta inconsistência contábil, a defesa solicitou junto a empresa SMAR providencias no sentido de equacionar o problema, no entanto, não consta dos documentos da defesa, a resposta da empresa
SMAR a respeito dessa inconsistência. Assim, sugere-se
seja mantida a irregularidade.
2.2 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários (Item 3.2.1.1 do RTC).
Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64
Segundo o relatório técnico,

Fonte: Processo TC 05053/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016

Conforme demonstrado na Tabela 12, veriﬁcou-se que
não foi encaminhado o extrato bancário da Conta Aplicação n.º 12183-5.

Pelo exposto, veriﬁca-se divergência entre o resultado

Recorte Parcial tabela 12 - Termo de Veriﬁcação das Diswww.tce.es.gov.br

Banco

001
Total

Agência

Conta

S a l d o S a l d o D i f e C o n t á b i l Bancário r e n ç a
(a)
(b-a)
1301-3
12183-5_ 3.153,96
*
3.153,96
3.153,96
*
3.153,96

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$
11.232.778,92, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o valor de R$ 11.229.624,96, ou
seja, uma diferença de R$ 3.153,96.
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.
Da Justiﬁcativa
A defesa apresentou o extrato bancário da conta aplicação nº. 12183-5, com saldo de R$3.153,96.
Da Análise da justiﬁcativa
A defesa apresentou o extrato bancário da conta aplicação nº. 12183-5, com saldo ﬁnal igual aquele apresentado na contabilidade ﬁndo o exercício de 2016. Não restando a divergência, sugere-se seja afastada a irregularidade.
2.3 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens imóveis e o inventário físico (INVIMO) (Item
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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3.2.2.1 do RTC).
Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Segundo o relatório técnico,
Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens
móveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência em relação ao valor apurado no
inventário de bens móveis (INVMOV).
Recorte Parcial da tabela 14 - Estoques, imobilizados e
Intangíveis Em R$ 1,00
Descrição
Bens Imóveis

Balanço Patri- Inventário
monial
(b)
(a)
84.755.332,72 0,00

Diferença
(a-b)
84.755.332,72

Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justiﬁcativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Da Justiﬁcativa
Alegações da defesa,
Evidenciamos que o valor acumulado no Balanço Patrimonial de R$ 84.755.332,72, refere-se a obras em andamento e que tais valores se originam pela integração
entre o sistema de materiais e o sistema contábil (Conta
Contábil - 1.2.3.2.1.06.01.000 - Obras Em Andamento).
Da Análise da justiﬁcativa
Conforme se observa do balancete de veriﬁcações contábeis, a divergência física e contábil ocorrida na conta
de bens imóveis no valor de R$ 84.755.332,72 se refere
a obras em andamento, que só fará parte do inventário
de bens imóveis quando concluída e integrada ao patrimônio da Unidade Gestora. Assim, sugere-se seja afastada a irregularidade.

2.4 Encaminhamento do Parecer Conclusivo do Controle Interno em desacordo com a IN34/2015 (Item 3.3.1
do RTC).
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.
Segundo o relatório técnico,
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.
Da Justiﬁcativa
Destacamos que nossas análises contemplaram os Demonstrativos Contábeis da Unidade Gestora Secretaria
Municipal de Obras (208), do Município da Serra/ES, emitidos pela Diretoria de Contabilidade, em 20/03/2017
(Balanço Patrimonial, Financeiro e Orçamentário, Balancete Contábil, Demonstração das Variações Patrimoniais,
Demonstração da Dívida Flutuante, Demonstração dos
Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrativo da Execução da Despesa,
Balancete da Receita e da Despesa, Demonstrativo Consolidado dos Créditos Adicionais, Termo de Veriﬁcação
da Disponibilidades e Balancete Analítico). Destacamos
que os demais Relatórios / Demonstrativos do anexo I,
letra B da IN 40/2016 não nos foram enviados.
Destacamos que o Relatório está estruturado com um
breve descritivo das atividades da Controladoria Geral e
com os tópicos de acordo com a tabela 7 do Anexo 11 da
IN TCE-ES n° 40/2016, circunstanciado em sínteses dos
www.tce.es.gov.br

itens previstos.
Da Análise da justiﬁcativa
A proposta da irregularidade está fundamentada no fato de pontos importantes relacionadas na IN 34/2015,
não terem sido analisados pelo Controle Interno. O fato
é que a IN não estabelece quantitativo mínimo de itens
para análise, tanto que propõe, conforme tabela 7 da IN
34, que seja colocado “não ou sim” quanto aos pontos
a serem analisados. No entanto, há questionamento da
Controladoria Geral do Município quanto ao não fornecimento por parte da UG de alguns demonstrativos ou
relatórios previstos no anexo I, B, da IN 40/2016. Diante dos fatos, sugere-se o afastamento da irregularidade
com recomendação ao gestor para que proporcione em
tempo hábil e regulamentar as informações que se ﬁzerem necessárias para que o Controle Interno possa emitir seu parecer conclusivo de acordo com a IN 43/2017.
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.
Tendo em vista a manutenção dos indicativos de irregularidades inicialmente apontados, conforme itens 2.1
desta instrução, sugere-se o prosseguimento do feito na
forma que segue.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor João Carlos Menezes, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria
Municipal de Obras de Serra, na forma do artigo 84, II,
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

202

ATOS DO PLENÁRIO

Sugere-se ainda:
1) Em função das inconsistências contábeis observadas neste relatório, 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 e
2.4 desta instrução, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo, que na próxima prestação de contas ofereça esclarecimentos sobre os seguintes pontos:
a) Item 2.1 deste relatório – Divergência entre balanço Patrimonial e Demonstrativos das Variações Patrimoniais referente a resultado de exercício anterior.
b) Item 2.4 deste relatório – medidas adotadas junto ao
controle interno no sentido de que seja elaborado “Relatório e Parecer Conclusivo” acerca das contas anuais nos
moldes previstos na IN TC nº 43/2017”.
Destaco que, neste caso especíﬁco, considerando que
o Parecer Conclusivo do Controle Interno foi encaminhado em desacordo com a Instrução Normativa TC n.º
34/2015 em razão da não disponibilização da documentação necessária ao controle interno tempestivamente,
de forma a permitir que a sua análise fosse realizada nos
termos da IN, entendo pela expedição da determinação,
conforme sugestão técnica, e não recomendação, como
normalmente me posiciono em casos análogos.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
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. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE
SERRA – SOEB, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor JOÃO CARLOS MENESES, dando-lhe quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que, na próxima prestação de contas ofereça esclarecimentos sobre:
1.2.1 Divergência entre balanço Patrimonial e Demonstrativos das Variações Patrimoniais referente a resultado
de exercício anterior;
1.2.2. Medidas adotadas junto ao controle interno no
sentido de que seja elaborado “Relatório e Parecer Conclusivo” acerca das contas anuais nos moldes previstos
na IN TC nº 43/2017”
1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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 1581/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06201/2017-2, 02510/2014-8
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: SESP - Secretaria de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social
Relator: Marco Antônio da Silva
Requerente: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Interessados: DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS, HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF
PEDIDO DE REVISÃO – NÃO PROVIMENTO – TORNAR
SEM EFEITO DECISÃO TC-4435/2017 - ARQUIVAMENTO.
A SRA. CONSELHEIRA RELATORA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Pedido de Revisão interposto por AnSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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dré de Albuquerque Garcia, em face da Acórdão TC
01892/2015-5, proferido nos autos do Processo TC
2510/2014. No suscitado acórdão, deliberou o Plenário
pela regularidade das contas do Sr. Henrique Geaquinto Herkenhoﬀ, Secretário de Estado de Segurança Pública entre 01/01/2013 a 01/03/2013, e pela regularidade com ressalvas das contas do Sr. André de Albuquerque Garcia, Secretário de Estado de Segurança Pública
entre 02/03/2013 a 31/12/2013, com expedição de determinações ao atual gestor da SESP, para que (i) adote
as medidas administrativas quanto à apuração e identiﬁcação dos responsáveis pelas despesas com pagamento
de multas e juros e que (ii) recolha tempestivamente as
contribuições devidas ao RPPS e RGPS, evitando-se o pagamento de juros e multa pela mora.
Em síntese, sustentou o recorrente que a SESP atuava como longa manus da SEGER, competindo à Secretaria de
Segurança apenas efetuar os pagamentos dos servidores em estrito cumprimento às orientações da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, a quem recai
a obrigação de planejar, coordenar, controlar e executar
as atividades de folha de pagamento do Poder Executivo Estadual.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Pedido de
Revisão e, ao ﬁnal, a reforma do Acórdão TC 01892/20155, para julgar regular as contas do Sr. André de Albuquerque Garcia ou, subsidiariamente, a substituição do destinatário da determinação, de modo que a mesma seja direcionada ao atual gestor da SEGER.
Nos termos da Decisão n.º 04435/2017-8, o Plenário da
Corte deliberou pelo conhecimento do Pedido de Revisão, bem como pela atribuição de efeito suspensivo ao
mesmo.

Por meio da Instrução Técnica de Pedido de Revisão n.º
00019/2018-9, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC manifestou-se pelo não provimento do Pedido de Revisão, mantendo-se incólume o
Acórdão TC 01892/2015-5.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
04802/2018-2, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
ratiﬁcou integralmente o opinamento técnico, sugerindo
não provimento do Pedido de Revisão.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e ministerial, concluindo pelo não provimento
do Pedido de Revisão, adotando como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica de Pedido de Revisão n.º 00019/2018-9,
abaixo transcritos:
“II. MÉRITO
A par de todos os esclarecimentos prestados pela SEGER
dando conta da inexistência de responsabilidade do órgão, assim como do requerente pelo pagamento com juros e multas das contribuições previdenciárias em atraso, tem-se que o objeto da determinação se deu em função de registro contábil evidenciado na prestação de
contas da SESP.
O objetivo deste comando era tão somente compelir o
peticionante a apurar, mediante medidas administrativas cabíveis, os supostos responsáveis pelo pagamento tardio das contribuições previdenciárias que acaretaram o desembolso de despesas aparentemente indevidas e se o caso exigisse, até mesmo que fosse instaurarada uma Tomada de Contas Especial.
Ora, ainda que ao ﬁnal de todo procedimento apuratówww.tce.es.gov.br

rio se chegasse a conclusão que os fenômenos ensejadores dos pagamentos tivessem origem em fatos sobre os
quais seria impossível controlar a data da efeitivação das
vantagens, como alegam requerente e a representante
da SEGER, o esclarecimento das suas causas teria ocorrido e como tal, provada a inexistência de injustiﬁcado dano ao erário.
Há mera alegação de que as despesas de juros e multa ocorreram em razão do pagamento de direitos e vantagens adquiridos anteriormente à sua efetivação, incindindo portanto, o regime de competência.
Não há susbstrato probatório lastreando essa aﬁrmação.
O requerente teve duas oportunidades para fazê-lo. Por
ocasião das razões de justiﬁcativa e agora na impetração
da via impugnativa sob análise.
Está-se diante de processo de contas, cujo ônus da prova
recai sobre o agente responsável pelo envio documental.
Logo, ainda que ao ﬁm se conclua que houve erro da SEGER, ou mesmo a ocorrência de eventos cuja data de implementação do direito não coincida com a sua efetivação, como o pagamento de vantagens pecuniárias em
caráter retroativo, a correta identiﬁcação ou mesmo a
certeza de inexistência da responsabilidade de agentes
localizados no órgão dependem de medidas investigativas a serem adotadas pelo requerente, considerando
que das demonstrações contábeis que cristalizam o fato
não se consegue extrair, amiúde, a causa dos pagamentos questionados.
Ademais, consoante documento acostado à ﬂ. 15 dos autos, se infere que o pagamento de parcelas a título de juros e multa ocorreram durante todos os doze meses do
exercício de 2013.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Nessas situações, o requerente diante da prática reiterada de algo lesivo ao erário, deveria de ofício agir, com o
ﬁm de erradicar as causas ensejadoras das multas e juros, comunicando o ocorrido ao Controle Interno Estadual.

1. ACÓRDÃO

Nesse contexto, à míngua de comprovação de que os
fatos ensejadores da incidência de juros tenham causa
exógena, não se pode atender à pretensão do peticionante de afastar da SESP a incumbência de efetivamente
promover a apuração do ocorrido.

1.1. NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Revisão;

Assim sendo, não há que se falar em responsabilidade
da SEGER, tida como destinária da determinação em pretensão alternativa levada a efeito pelo peticionante, sem
que o responsável pela prestação de contas antecedentemente efetue a apuração dos fatos no âmbito de sua
competência, uma vez que esse órgão promoveu a liquidação das despesas, os pagamentos e as evidenciou nos
registros contábeis.

2. Unânime.

III. CONCLUSÃO
Isto posto, opina-se pela improcedência do presente Pedido de Revisão, a ﬁm manter incólume o Acórdão TC
1892/2015, com o julgamento pela regularidade com
ressalvas das contas da Secretaria de Estado de Segurança Pública- SESP, relativas ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. André de Albuquerque Garcia.
Opina-se ainda pela revogação do efeito suspensivo concedido”.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

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:
1.2. TORNAR SEM EFEITO a Decisão n.º 04435/2017-8,
que atribuiu efeito suspensivo ao Pedido de Revisão;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.

LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO 1582/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04082/2018-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMIA - Fundo Municipal Para A Infância e A Adolescência de Vitória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: IOHANA KROEHLING
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – ARQUIVAR.

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

A SRA. CONSELHEIRA RELATORA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:

Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA DE VITÓRIA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora IOHANA KROEHLING.

www.tce.es.gov.br

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) opinou pela REGULARIDADE, conforme exposto no Relatório Técnico n. 350/2018 e na Instrução Técnica Conclusiva n. 3990/2018.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 4848/2018,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhou a área técnica.

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

205

ATOS DO PLENÁRIO

É o Relatório. Passo a fundamentar.

e Rodrigo Coelho do Carmo.

Considerando que a análise contábil não apontou indícios de irregularidade, acolho o entendimento constante
da Instrução Técnica Conclusiva, cuja análise passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, independente de transcrição.

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

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pela relatora:
1. julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
DE VITÓRIA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora IOHANA KROEHLING, dando-lhe quitação;

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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 1583/2018 – PLENÁRIO

2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Processo: 06285/2018-8

2. Unânime.

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada

3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

4. Especiﬁcação do quórum:

Interessado: Gestor da UG (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, IDERALDO
LUIZ LIMA)

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

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

A SRA. CONSELHEIRA RELATORA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada
pela SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG, por meio
da Portaria n. 071-S, publicada em 13/07/2018.
O objeto da Tomada de Contas é o Convênio n. 58/2004,
ﬁrmado com a Fundação de Apoio à Pesquisa Cientíﬁca
e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, com a ﬁnalidade de introduzir e selecionar variedades promissoras de cana-de-açúcar.
A instauração da Tomada foi comunicada ao Tribunal pelo Subsecretário para Assuntos Administrativos da SEAG,
por meio do Ofício n. 862/2018, levando à autuação do
presente processo.
Em seguida, o Subsecretário encaminhou o Ofício n.
879/2018, solicitando que a comunicação fosse desconsiderada, uma vez que o débito apurado foi inferior a 20
mil VRTE.
No Despacho n. 41.827/2018, a Secretaria Geral de Controle Externo (SEGEX) propôs o ARQUIVAMENTO, por
ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo, na forma do art. 9º da Instrução
Normativa TC n. 32/2014 e do art. 330, inciso III, do Regimento Interno.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.
4913/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
A Instrução Normativa n. 32/2014, que disciplina a remessa de tomadas de contas especiais, ﬁxou, no art. 9º,
um limite de alçada de 20.000,00 (vinte mil) VRTE, abaiSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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xo do qual as providências para a recomposição do dano deverão ser adotadas pelo próprio órgão instaurador
da TCE:

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pela relatora:

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.

1.1. ARQUIVAR os presentes autos.

Parágrafo único. A dispensa de que trata esse artigo não
desobriga a autoridade competente de apurar os fatos,
identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o
respectivo ressarcimento.
Considerando que o dano é inferior ao limite de alçada,
conforme informado pela SEAG, acolho o entendimento constante do Despacho n. 41.827/2018, cuja análise passa a integrar a Fundamentação do presente Voto,
conforme transcrito:
(FIGURA)
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 9º, parágrafo
único, da Instrução Normativa n. 32/2014, bem como no
art. 330, inciso III, do Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Outras Decisões - Plenário
PREJULGADO Nº 042
Negar exequibilidade ao § 1º do art. 206 da Lei Municipal de Vila Velha nº 3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014), uma vez que, ao permitir que ser-

4. Especiﬁcação do quórum:

vidores ocupantes de cargos e naturezas diversos fos-

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

sem designados para a função de avaliadores, exclusiva

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

da carreira de ﬁscal do município, afrontou o artigo 37,
caput e inciso II, da Constituição Federal.
Órgão Colegiado: Plenário
Processo: TC-03451/2015-4
Assunto: Representação
Autuação: 27/03/2015
Relator: conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Decisão: Acórdão TC-394/2018, mantido pelo Acórdão
TC-1207/2018
Sessão: 11ª Sessão Ordinária do Plenário de 17/04/2018
Publicação: Acórdão TC-394/2018, disponibilizado no
Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES nº 1153, do dia 25
de junho de 2018, considerando-se publicado no dia
26/06/2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
único, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012,
c/c art. 5º, da Resolução TC nº 262/2013.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

1 RELATÓRIO
Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 1434/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04999/2016-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Setor: GAC - Carlos Ranna - Gabinete do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Exercício: 2015
Criação: 11/10/2018 14:37
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: EDISON VALENTIM FASSARELLA
Procuradores: GUSTAVO COELHO MARINS (OAB: 24014ES), VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR (CPF: 117.918.25702)

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

NA DE MACEDO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – CONTAS IRREGULARES – MULTA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANwww.tce.es.gov.br

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro
de Itapemirim, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Edison Valentim Fassarella.
Inicialmente, em razão do não envio da prestação de
contas, a Secretaria Geral de Controle Externo notiﬁcou
o responsável para ﬁns de cumprimento da obrigação
(ﬂs. 07/08), porém o gestor não anexou a documentação faltante.
Dessa forma, a Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial 636/2016 (ﬂs. 13), opinando pela citação e notiﬁcação do responsável, sob pena de multa, o que foi
feito por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1040/2016 (ﬂs.17/18).
Em resposta, o responsável encaminhou a documentação de ﬂs. 23/25, sustentando que o atraso se devia à
troca dos sistemas informatizados contábeis e aﬁrmando que a administração estava envidando esforços para
enviar os dados a esta Corte.
Os argumentos da defesa não foram acolhidos pela
área técnica, que elaborou a Instrução Técnica Inicial
723/2016 (ﬂs. 33), sugerindo a notiﬁcação do gestor para encaminhamento da documentação, bem como aplicação de multa.
Tendo os autos integrado a pauta da 36ª Sessão Ordinária do Plenário, em 11 de outubro de 2016, a defesa
apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos
no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráﬁcas (ﬂs. 40/42) e Documentos de
Defesa Oral (ﬂs. 57/90).
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas
para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação oral. Mediante o Relatório Técnico 584/2017 (ﬂs.
119/141), a área técnica apontou indícios de irregularidades, sugerindo a citação do responsável para apresentação de razões de defesa.
Ademais, o Relatório Técnico apontou que diversos arquivos demandados pela IN 34/2015 não foram encaminhados. Segundo o Relatório Técnico, o responsável justiﬁcou a ausência de tais documentos indicando que os
mesmos não se aplicavam ao Fundo de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim.
Tendo em vista que tal alegação não foi acolhida pela
área técnica, esta elaborou a Instrução Técnica Inicial
1056/2017 (ﬂs. 142/144) pugnando pela aplicação de
multa ao gestor em razão do descumprimento da obrigação de encaminhar a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2015, bem como a citação do mesmo para apresentação de razões de defesa no tocante
aos indicativos de irregularidades.
Assim, de acordo com a Decisão Monocrática 548/2018
(ﬂs. 149/153) foi o senhor Edison Valentim Fassarella citado para apresentar justiﬁcativas e notiﬁcado para encaminhar documentos faltantes, nos seguintes termos:
- Indícios de irregularidades:
Tabela 1
- Documentos faltantes:
1) RELUCI - Relatório e parecer conclusivo emitido pelo controle interno contendo os elementos indicados no
Anexo II, Tabela 6, desta Instrução Normativa. (Artigo
135, § 4º c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela
Resolução TC nº 261/2013);

2) PROEXE - Pronunciamento expresso do chefe do órgão atestando ter tomado conhecimento das conclusões
contidas no parecer conclusivo emitido pelo controle interno;
3) INVIMO - Inventário anual dos bens imóveis;

nações ao Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim.
O Ministério Público de Contas, no Parecer 3851/2018
(ﬂs. 224/226), anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados na ITC 2793/2018 e na MT 2793/2018.

4) RESIMO - Resumo do inventário de bens imóveis, na
forma do Anexo II, Tabela 11, desta Instrução Normativa;

É o relatório.

5) DEMBIM - Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens imóveis, na forma do Anexo II, Tabela 12,
desta Instrução Normativa;

Analisando os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

6) INVALM - Inventário anual dos bens em almoxarifado;
7) EXTBAN - Extratos bancários relativos ao mês de encerramento do exercício;
8) TDISP - Termo de veriﬁcação de disponibilidades, na
forma do Anexo II, Tabela 17, desta Instrução Normativa;
9) FOLRPP - Resumo anual da folha de pagamento do
exercício ﬁnanceiro, dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), contendo as
verbas remuneratórias e indenizatórias e as obrigações
patronais, especiﬁcadas por natureza, bem como os descontos com indicação das correspondentes contas de
classiﬁcação contábil no passivo do órgão.
O responsável juntou documentos às ﬂs. 168/181.
Os autos foram então encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, que
exarou a Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2793/2018,
opinando pela irregularidade das contas de responsabilidade do senhor Edison Valentim Fassarella (ﬂs. 185/217).
Em seguida, o NCE exarou a Manifestação Técnica MT 669/2018 (ﬂs. 218/220) em complementação à ITC
2793/2018, opinando pela implementação de determiwww.tce.es.gov.br

2 FUNDAMENTAÇÃO

Desta forma, ratiﬁco o posicionamento da área técnica, para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2793/2018 e
Manifestação Técnica 2793/2018, com as quais anuiu o
Ministério Público de Contas, abaixo transcritas:
- Instrução Técnica Conclusiva 2793/2018
“(...) 2.1 GESTÃO PÚBLICA - PONTOS DE CONTROLE DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
2.1.1 Total da despesa orçamentária informado no Balanço Financeiro diverge do total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário (Relatório
Técnico Contábil – RTC 00584/2017-7, item 3.2.1.1).
Base Legal: artigos 100, 101, 102 e 103, caput, da Lei Federal 4.320/1964.
Dos fatos
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, o total da despesa orçamentária informado no Balanço Financeiro - BALFIN foi R$ 80.370.948,95.
Entretanto, a despesa orçamentária evidenciada no Balanço Orçamentário - BALORC foi R$ 60.588.508,71 haSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

209

ATOS DA 1a CÂMARA

vendo entre tais peças contábeis divergência de R$
19.782.440,24. Em face disto entendeu-se necessário
que o gestor responsável apresentasse justiﬁcativas que
julgasse pertinentes.
Das justiﬁcativas
As justiﬁcativas foram apresentadas, ipsis litteris, onde
serão mantidos os destaques e os grifos, caso se mantenham:
O Balanço Orçamentário BALORC que é de fato o correto
com relação ao total da despesa orçamentária, portanto o Balanço Financeiro - BALFIN foi realizada a a parametrização incorreta (Sic) pela empresa ABACO, porém
analisando os fatos segue abaixo como deveria ter sido
realizado.
Da análise das justiﬁcativas
De acordo com a nossa análise, vimos do gestor a aﬁrmação de que o total correto da despesa orçamentária seria
aquele informado no Balanço Orçamentário onde, por
conta de parametrização incorreta, a despesa não seria
aquela que foi informada no Balanço Financeiro onde foram trazidas aos autos um quadro demonstrativo de como deveria ser.
Se levarmos mesmo em conta que o Balanço Financeiro estivesse errado em relação ao Balanço Orçamentário, embora o gestor tivesse apenas feito um quadro
demonstrativo sem apresentar explicações onde e qual
foi a motivação da divergência, ﬁzemos o Quadro 1 seguinte comparando horizontalmente o Balanço Financeiro antes e depois das modiﬁcações. De acordo com este quadro, vimos que houve mudança no total da receita orçamentária, a qual foi ajustada a maior em R$ 0,40,
bem como houve mudança no total das transferências

ﬁnanceiras recebidas a qual foi ajustada a menor em R$
19.782.440,64. Assim, fazendo o encontro de tais ajustes chega-se à divergência de R$ 19.782.440,24 questionada no Relatório Técnico Contábil – RTC 00584/2017-7
da qual não se teve justiﬁcativa como também não foi
encaminhado o Balanço Financeiro corrigido contendo
o total de R$ 94.374.885,66 dito como sendo o correto.
Quadro 1 – Balanço Financeiro
Com relação ao total da receita, vimos no Balancete pela conta contábil “621200000 - RECEITA REALIZADA” c/c
o registro da execução orçamentária da receita (ﬁgura 1
ao ﬁnal desta peça) que o total da receita orçamentária
foi R$ 56.107.218,16. No caso, o gestor trouxe mesmo na
justiﬁcativa um quadro explicando que eram valores integrantes do Balanço Financeiro, contudo contendo divergência. Ainda que fosse apenas R$ 0,40, não queremos neste contexto avaliar o custo que tal divergência
geraria em função da informação que foi prestada. Mas
no conjunto podemos, certa forma, inferir que itens que
puderem aparentar e que puderem gerar poucos benefícios quando vistos isoladamente, poderão contribuir signiﬁcativamente para o conjunto completo da informação apresentada, de acordo com as normas brasileiras
de contabilidade NBC TSP estrutura conceitual.
Se levarmos em conta que identiﬁcamos R$
19.782.440,64 subtraídos do saldo de R$ 35.671.697,14
da conta de transferências ﬁnanceiras recebidas, podemos então arguir que houve representação signiﬁcativa
sem notas explicativas. De acordo com a NBC TSP estrutura conceitual, as demonstrações contábeis retratam
os efeitos ﬁnanceiros e não ﬁnanceiros das transações
e outros eventos ao agrupá-los em classes amplas que
compartilham características econômicas comuns. Eswww.tce.es.gov.br

sas classes amplas são denominadas elementos das demonstrações contábeis. Os elementos correspondem às
estruturas básicas a partir das quais as demonstrações
contábeis são elaboradas. Essas estruturas fornecem um
ponto inicial para reconhecer, classiﬁcar e agregar dados e atividades econômicas de maneira a fornecer aos
usuários informação que satisfaça aos objetivos e atinja as características qualitativas da informação contábil,
levando em consideração as restrições sobre a informação incluída nos Relatórios Contábeis de Propósitos Gerais das Entidades do Setor Público - RCPGs.
Concluindo essa análise, avaliamos que as justiﬁcativas
contiveram alto grau de incertezas quanto às modiﬁcações que nortearam o Balanço Financeiro, pois houve uma redução de R$ 19.782.440,24 sem que houvesse notas explicativas às demonstrações contábeis, ou
em relatório separado, no sentido de fornecer informação útil para ﬁns da prestação de contas. Vimos pelo Balancete de Veriﬁcação que os registros contábeis
a título de transferências recebidas que montaram R$
16.740.764,70 (Quadro 2 seguinte) e estiveram longe
dos R$ 19.782.440,64 informados pelo gestor. Portanto,
diante dessas argumentações opinamos pela IRREGULARIDADE.
Quadro 2 – Saldo contábeis das transferências recebidas
2.1.2 Resultado patrimonial do exercício evidenciado
na Demonstração das Variações Patrimoniais diverge
do resultado patrimonial do exercício evidenciado no
Balanço Patrimonial (Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, item 3.2.1.2).
Base Legal: artigos 100, 101, 102 e 103, caput, da Lei Federal 4.320/1964.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Dos fatos
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DEMVAP informava R$ 37.737.441,06 no resultado do exercício, mas no Balanço Patrimonial – BALPAT o
resultado era R$ 6.650.981,92, de tal forma que divergia
R$ 31.086.459,14 entre tais peças contábeis. Por conta
deste fato, sugeriu-se que o gestor responsável apresentasse as justiﬁcativas que julgasse pertinentes.
Das justiﬁcativas
As justiﬁcativas foram apresentadas, ipsis litteris, onde
serão mantidos os destaques e os grifos, caso se mantenham:
Quadro 1
O fato evidenciado sobre o Resultado do Patrimônio Líquido, se deve o fato (Sic) que as Demonstrações Variações Patrimoniais fora de R$ 37.737.441,06 só que foi
feito um registro nas Contas Contábeis 23715050000 Ajuste Financeiro de VG no valor (-) 31.086.459,14 com
a Conta Contábil 23715010000 superavit/Deﬁcit do
exercício de R$ 37.737.441,06 gerando um saldo de R$
6.650.981,92 na Conta de resultado do exercício; ﬁcando assim resultando no Resultado (Sic) Acumulado R$
24.806.335,50, conforme é evidenciado no BALVER- Balancete de Veriﬁcação do Patrimônio Líquido, portanto
ﬁca evidenciado que não houve dano no resultado apresentado no Balanço Patrimonial.
Da análise das justiﬁcativas
Ensina o Manual de Contabilidade que a Demonstração
das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações veriﬁcadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado

patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por
base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), sendo utilizadas
as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e
4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA). Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas
para ﬁns de consolidação das demonstrações contábeis
no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não
há exclusão das contas intraorçamentárias.
O resultado patrimonial do período é apurado na DVP
pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial
(BP) do exercício. No setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. A DVP
permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, se tiver cunho
ﬁnalístico de atender às demandas da sociedade.
Prossegue pelo MCASP que no Balanço Patrimonial, a situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos
e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo.
Integram o patrimônio líquido: patrimônio ou capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial,
reservas de lucros, demais reservas, ações em tesouraria, resultados acumulados e outros desdobramentos.
No patrimônio líquido, deve ser evidenciado o resultawww.tce.es.gov.br

do do período segregado dos resultados acumulados de
períodos anteriores. O resultado patrimonial do período
é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades do setor público.
Nesse particular, ﬁzemos a análise dos fatos e vimos
que o gestor havia apresentado o resultado do exercício no Balanço Patrimonial já deduzido do saldo de R$
31.086.459,14 que estava contabilizado na conta contábil “2.3.7.1.5.05.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA AJUSTE FINANCEIRO DEVIDO A CONTABILIZAÇÃO INTER UNIDADES GESTORAS” de modos que, como ele mesmo justiﬁcou, no Balanço Patrimonial o Resultado do Exercício foi apresentado com saldo de R$
6.650.981,92 (R$ 37.737.441,06 Resultado Patrimonial
do Período menos R$ 31.086.459,14 dos ajustes feitos
entre Inter unidades gestoras). Se levarmos em conta as
orientações do MCASP, no patrimônio líquido no Balanço Patrimonial o resultado do período (diferença entre
as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas
apurada na DVP) deveria ser evidenciado e não deduzido. Vimos uma irregularidade formal contábil que poderá ser corrigida futuramente, razão pela qual opinamos
pela REGULARIDADE COM RESSALVAS.
2.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.
2.2.1 Não comprovação dos saldos das disponibilidades ﬁnanceiras através de extratos bancários (Relatório
Técnico Contábil – RTC 00584/2017-7, item 3.2.2.1.1).
Base Legal: artigos 83, 85 e 89 da Lei Federal 4.320/1964;
artigo 135 da Resolução TC 261/2013 - Regimento Interno; Instrução Normativa TC 34/2015.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Dos fatos

tenham:

De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, na Prestação de Contas Anual – PCA do
Fundo Municipal de Saúde veriﬁcou-se que não havia sido encaminhados os extratos bancários – EXTBAN e o
termo de veriﬁcação das disponibilidades ﬁnanceiras
– TVDISP contendo a alegação “não se aplicavam”. Entretanto, de acordo com o analista do RTC, no Balancete de Veriﬁcação – BALVER havia saldo contábil nas contas de disponibilidades, inclusive movimentações nas
contas de aplicações ﬁnanceiras no período, de tal forma que eram injustiﬁcáveis as ausências dos respectivos
extratos bancários. De acordo com a tabela seguinte, as
disponibilidades ﬁnanceiras perfaziam montante de R$
14.771.672,28 em 31 de dezembro de 2015:

A disponibilidade Financeira apresentada no Balancete de veriﬁcação no montante de 14.771.672,28 em
31/12/2015 de fato é o que pertence ao Fundo Municipal de Saúde e que foram enviados a conciliação bancária e os devidos extratos bancários, portanto a ausência de alguns extratos se deve ao fato que a Conta Contábil - 1.1.1.1.1.19.01.16.11.00 - Banco do Brasil - S/A - PMCI/Proesf no valor de R$ 18,37, a Conta Contábil -1.1.1.1.1.50.03.01.16 - Banestes S/A -Taxa de zoonoses no valor R$ 2.363.61, a Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.01.54 - Banestes S/A - Pronto
Atendimento Itaóca no valor de R$ 46.256,12, a Conta Contábil - 1.1.1.1.1.50.03.10.28 - Banco do BrasilFNS-BLGES no valor R$ 86.295,46 e a Conta Contábil
1.1.1.1.1.50.03.05.51 - Caixa Econômica Federal - MS
- Aquisição Equipamentos no valor R$ 440.825,00, foram abertas com o CNPS (Sic) da VG - 0160701/0001 e
que foram conciliadas e com seus respectivos extratos
na Prestação de Contas Anual acima citada e com a criação da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde em
2015 o sistema não sua migração não reconheceu como
sendo do Fundo, como de fato não estão cadastrada.

Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Constou no RTC que os valores registrados na contabilidade não haviam sido devidamente comprovados por
meio de extratos bancários das respectivas contas para a
mesma data, conforme exigência da Instrução Normativa TC 34/2015. Diante disto, entendeu-se necessário que
o gestor responsável comprovasse pelos respectivos extratos bancários e conciliações a existência dos valores
registrados nas contas contábeis de disponibilidades evidenciadas no Balanço Patrimonial do Fundo Municipal
de Saúde em 31 de dezembro de 2015. Finaliza o RTC
ressaltando que os valores seriam passíveis de devoluções, caso não fossem comprovados por meio dos extratos bancários.
Das justiﬁcativas
As justiﬁcativas foram apresentadas, ipsis litteris, onde
serão mantidos os destaques e os grifos, caso se man-

Das justiﬁcativas
Preliminarmente, queremos apontar, nos termos da
Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP estrutura
conceitual, de 23 de setembro de 2016, que os objetivos
da elaboração e divulgação da informação contábil estão relacionados ao fornecimento de informações sobre
a entidade do setor público que são úteis aos usuários
dos RCPGs para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. O gestor apresentou as justiﬁcativas, contudo, não encaminhou os exwww.tce.es.gov.br

tratos bancários provando suas alegações. Assim, entendemos que eles (os extratos) teriam valor conﬁrmatório
de modos que pudéssemos validá-los. Portanto, concluímos pela IRREGULARIDADE.
2.3 DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS.
2.3.1 Ausência de comprovação dos saldos de bens em
almoxarifado em face do não envio do respectivo inventário - INVALM (Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, item 3.2.2.2.1).
Base Legal: Instrução Normativa TC 34/2015 e art. 96 da
Lei Federal 4.320/1964.
Dos fatos
Tabela
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, baseado na tabela 02 acima, veriﬁcou-se
que o Balanço Patrimonial - BALPAT do Fundo evidenciava R$ 2.908.613,05 na conta “Estoques”, mas não havia
comprovação porque o inventário de bens em almoxarifado não foi encaminhado. Diante disso, entendeu-se necessário que o gestor responsável apresentasse justiﬁcativas, bem como enviasse o inventario, conforme disposto no Anexo I, item B, da Instrução Normativa 34/2015.
Das justiﬁcativas
As justiﬁcativas foram apresentadas, ipsis litteris, onde
serão mantidos os destaques e os grifos, caso se mantenham:
Com abertura da VG - Fundo Municipal de Saúde e com
problemas com o sistema que operávamos a comissão
não teve condições de fazer em tempo hábil para essa
prestação de Contas e que tal ocorrência ﬁcou de regulaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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rizar para a próxima Prestação de Contas.
Da análise das justiﬁcativas
É importante destacar o fato de o gestor ter alegado
problemas com o sistema que operava onde, sobremaneira, diﬁcultou fazer o inventário em tempo hábil para essa prestação de Contas registrando promessas de
que enviaria na próxima prestação de contas. Registra-se
que, até então, houve somente justiﬁcativas, pois não foi
apensado aos autos projeto de inventário contendo levantamento mínimo dos bens que pudessem ser controlados ou algo que sugerisse tal esforço. Fizemos análise na Prestação de Contas Anual do exercício seguinte
(2016 – Processo TC 04990/2017-6) quando vimos pelo
Relatório Técnico 00567/2017-3, subitem “3.2.2” que a
divergência era recorrente porque o saldo em estoques
acumulava R$ 6.818.211,45 no ﬁnal de 2016.
Se o Balanço Patrimonial - BALPAT do Fundo evidenciava no almoxarifado saldo ﬁnal de R$ 2.908.613,05, eis
que a comissão responsável pela elaboração do inventário dos bens do ano seguinte (2016) declarou que o saldo inicial seria R$ 3.636.983,32. Este saldo é composto
por material de consumo de R$ 3.339.863,31 e materiais
permanentes de R$ 297.120,01. Deve-se entender que
os saldos iniciais dos bens inventariados físicos e contábeis do ano seguinte deverão ser os mesmos saldos de
encerramento do ano anterior. Então, se levarmos em
conta que comissão inventariante esteja correta, então
o saldo contábil estaria inconsistente. O inverso também
poderá ser questionado: saldo contábil correto e levantamento feito pela comissão inventariante inconsistente.
De qualquer forma, pelas justiﬁcativas não vimos fundamentação plausível porque o gestor foi citado para
se defender e para encaminhar o inventário. De acordo

com a Instrução Normativa 28, de 26 de novembro de
2013 (Alterada pela IN 029/2014 e IN 030/2014), havia
previsão de como é a composição e a forma de envio das
tomadas e prestações de contas anuais dos Chefes dos
Poderes e demais ordenadores de despesas, para ﬁns de
apreciação e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
De acordo com o manual do gestor público elaborado
pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, como regra geral é possível aﬁrmar que todas as atribuições do
gestor público estão expressamente deﬁnidas em lei e/
ou em regulamento especíﬁco de cada órgão ou entidade administrados. Existem, contudo, atribuições que são
comuns e extensivas a todos os gestores, independentemente da especiﬁcidade do órgão ou da entidade, pois
derivam de normas e princípios gerais aplicáveis a todos
os entes públicos ou se revelam inerentes à própria atividade desempenhada pelo gestor público. Dentre as atribuições, destacamos aquela em que, na condição de administrador, este exercerá o acompanhamento e o controle, em termos físicos e ﬁnanceiros, da execução do orçamento e dos programas de trabalho do ente público,
veriﬁcando, diretamente ou por suas cheﬁas de conﬁança, a legalidade dos atos de gestão praticados e o cumprimento das metas e regras estabelecidas.
Entendemos que é do conhecimento do responsável pela gestão pública o dever de prestar contas anualmente
de sua gestão em processo a ser julgado pelo Tribunal
de Contas, o qual expediu norma regulamentando critérios acerca da remessa de dados da prestação de contas
a qual se subordinam órgãos e entidades públicas, bem
como os ordenadores de despesas, administradores e
demais responsáveis abrangidos pelo caput do art. 81 da
www.tce.es.gov.br

Lei Complementar Estadual 621/2012, inclusive dos consórcios públicos e das empresas estatais.
Em que pese o gestor ter aﬁrmado regularizar o inventário para a próxima Prestação de Contas, vimos incertezas, pois há divergências patrimoniais no ano seguinte e não foi encaminhado o inventário quando da citação. Assim, se levarmos em conta as justiﬁcativas nesta
peça e se levarmos em conta que não vimos vestígios de
que tal intento iria se concretizar, opinamos pela IRREGULARIDADE.
2.3.2 Divergência entre o saldo de bens móveis evidenciado no Balanço Patrimonial e o saldo demonstrado no inventário (Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, item 3.2.2.2.2).
Base Legal: Instrução Normativa TC 34/2015 artigos 94 e
96 da Lei Federal 4.320/1964.
Dos fatos
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, baseado na Tabela 02 acima, na conta
de “Bens Móveis” do Balanço Patrimonial (BALPAT) do
Fundo evidenciava saldo de R$ 2.177.590,45, mas no
respectivo inventário (arquivo INVMOV) o saldo era R$
3.434.716,21. Desta forma, suscitou-se divergência de
montante R$ 1.257.125,76 entre o Balanço e o inventário.
Ressaltou-se na análise do RTC que o inventário de bens
móveis foi encaminhado trazendo uma relação com totalizações de bens móveis por grupos não especiﬁcando os bens de forma individualizada, bem como informações acerca de seu controle, conforme exigia a IN
34/2016. Ressaltou-se ainda que o resumo do inventário
de bens móveis - RESMOV indicava saldos físicos e conSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tábeis totalmente divergentes dos valores apresentados
no Balanço Patrimonial e no inventário de bens móveis,
tanto para o exercício sob análise quanto para o anterior
(2014), indicando descontrole entre os valores apresentados nos demonstrativos.
Em face disso, entendeu-se necessário que o gestor responsável apresentasse justiﬁcativas quanto à divergência apontada entre o Balanço Patrimonial e o inventário
de bens móveis, bem como quanto à evidenciação dos
bens móveis no aludido inventário, visto que estava em
desacordo com a IN TC 34/2015.
Das justiﬁcativas
As justiﬁcativas foram apresentadas, ipsis litteris, onde
serão mantidos os destaques e os grifos, caso se mantenham:
Com início das atividades de Fundo em 2015 e com a diﬁculdade do sistema que estamos trabalhando, a comissão não teve tempo hábil de preparar o inventário dos
bens móveis para essa Prestação de contas Anual e que
para atender os documentos necessário para envio o sistema gerou o anexo RESMON e o INUMOU (Sic) e com
isso não foi feito a conferência desses anexos para envio que após termos conclui a PCA-2015 do Fundo é que
identiﬁcamos tal descontrole dos valores apresentado.
Portanto para próxima Prestação de Contas estaremos
regularizando esse descontrole de valores junto com a
Contabilidade, para que possamos gerar os demonstrativos de acordo com Instrução Normativa dessa Corte.
Da análise das justiﬁcativas
Conforme análise anterior, consta da Prestação de Contas Anual do exercício seguinte (2016 – Processo TC
04990/2017-6) que o Relatório Técnico 00567/2017-3,

subitem “3.2.2”, fez apontamentos acerca de suposta divergência de R$ 5.524.686,84 no saldo ﬁnal dos bens móveis do exercício de 2016. Analisando essa parte patrimonial naquele exercício (2016) como forma de avaliarmos com segurança a evolução histórica dos saldos contábeis dos bens móveis (inventário/Balancete), vimos pela “conta contábil 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 – BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO” do Balancete (2016) que o saldo
inicial daquele ano era R$ 2.490.150,48 de tal forma que
aparentava ser controverso, se comparamos com a declaração da comissão de inventário que o elaborou para o exercício de 2016. A mesma comissão declara que o
saldo inicial dos bens móveis era R$ 5.414.568,45. Entretanto, conforme vimos, havia registro contábil de apenas
R$ 2.490.150,48 para o início de 2016. No caso, divergia
saldo mobiliário de R$ 2.924.417,97 (R$ 5.414.568,45 R$ 2.490.150,48).
Concluindo essa análise, não vimos fundamentação
plausível que justiﬁcasse no exercício de 2015 registro
de saldo dos bens móveis de R$ 2.177.590,45 no Balanço Patrimonial se o Balancete de 2016 aponta que o saldo inicial seria R$ R$ 2.490.150,48. Não vimos também
plausividade para o saldo de R$ 3.434.716,21 no respectivo inventário (arquivo INVMOV) se a comissão ao elaborar o inventário de 2016 tivesse declarado que o saldo
seria R$ 5.414.568,45. De acordo com a Instrução Normativa TC 28, de 26 de novembro de 2013 (Alterada pela IN TC 029/2014 e IN TC 030/2014), havia previsão de
como é a composição e a forma de envio das tomadas e
prestações de contas anuais dos Chefes dos Poderes e
demais ordenadores de despesas, para ﬁns de apreciação e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
www.tce.es.gov.br

O gestor responsável foi citado para se defender e que
apresentasse justiﬁcativas quanto à divergência mobiliária entre o Balanço Patrimonial e o inventário de bens
móveis. Deveria também evidenciar os bens móveis no
aludido inventário, visto que estava em desacordo com a
IN TC 34/2015. Se levarmos em conta nesta análise que
os fatos prosperaram com inconformidades, opinamos,
então, pela IRREGULARIDADE.
2.3.3 Ausência de comprovação dos saldos de bens
imóveis em face do não envio do respectivo inventário INVIMO (Relatório Técnico Contábil – RTC 00584/20177, item 3.2.2.2.3).
Base Legal: Instrução Normativa TC 34/2015 artigos 94 e
96 da Lei Federal 4.320/1964.
Dos fatos
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, conforme Tabela 02 acima, no Balanço
Patrimonial (BALPAT) do Fundo os bens imóveis evidenciavam saldo de R$ 7.211.582,32 sem a comprovação do
inventário. Diante disso, entendeu-se necessário que o
gestor responsável apresentasse justiﬁcativas bem como
o envio do inventario físico de bens imóveis, conforme
disposto no Anexo I, item B, da Instrução Normativa TC
34/2015.
Das justiﬁcativas
As justiﬁcativas foram apresentadas, ipsis litteris, onde
serão mantidos os destaques e os grifos, caso se mantenham:
Com a criação da VG Fundo Municipal, o Sistema não migrou o saldo pelo fato da comissão não ter feito o levantamento para essa receptiva Prestação de Contas, ﬁcando assim de regularizarmos tal ocorrência em sua próxiSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

214

ATOS DA 1a CÂMARA

ma Prestação de Contas.
Da análise das justiﬁcativas
De acordo com a nossa análise, na Prestação de Contas
Anual de 2016 (Processo TC 04990/2017-6) foi elaborado o Relatório Técnico 00567/2017-3, subitem “3.2.2”,
onde não se cogitou divergências para o imobiliário do
Fundo daquele ano (2016). De acordo com resumo do
inventário bens imóveis c/c o inventário anual sintéticobens imóveis daquele ano (2016), o saldo inicial era R$
21.362.106,56 e o saldo ﬁnal R$ 22.738.251,35.

to à divergência imobiliária entre o Balanço Patrimonial
e o inventário de bens imóveis. Deveria também evidenciar os bens móveis no aludido inventário, visto que estava em desacordo com a IN TC 34/2015 onde identiﬁcamos irregularidade patrimonial de R$ 14.150.524,24 declarados como saldo inicial de 2016 pela comissão inventariante, mas que havia registro contábil de apenas R$
7.211.582,32. Se levarmos em conta nesta análise que
os fatos prosperaram com inconformidades, opinamos,
então, pela IRREGULARIDADE.

Se levarmos em conta o conteúdo do termo circunstancial para os bens imóveis elaborado pela comissão especial para aquele ﬁm onde há declaração de que o saldo
inicial e os saldo ﬁnal dos imóveis eram R$ 21.362.106,56
e R$ 22.738.251,35 respectivamente em 2016, então, o
saldo inicial de R$ 21.362.106,56 de 2016 deveria ser o
mesmo saldo de encerramento do exercício de 2015. Saldo esse que foi contabilizado no encerramento do exercício de 2015 por R$ 7.211.582,32, conforme foi aventado pelo Relatório Técnico Contábil – RTC 00584/20177 (Tabela 02 anterior). Há, portanto, diferença de R$
14.150.524,24 bastante substantiva entre o que foi declarado em 2016 (R$ 21.362.106,56) contra o que havia
sido registrado em 2015 (R$ 7.211.582,32).

2.4 ANÁLISE DO RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE
INTERNO.

Vimos pela contabilidade do Fundo que tais saldos se referem, integralmente, por obras em andamento. Devido a natureza da conta contábil “1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS
EM ANDAMENTO”, por ser transitória e temporária, terá seu saldo transferido para a conta especíﬁca a que se
refere o imóvel depois de concluída a construção, merece ser monitorada a ﬁm de evitar na gestão imobiliária
informações imprecisas. O gestor responsável foi citado
para se defender e que apresentasse justiﬁcativas quan-

Tal exigibilidade remete ao mandamento constitucional
descrito no artigo 74 da Carta Magna, verbis:

2.4.1 Ausência de providências administrativas que
possibilitassem a elaboração e encaminhamento do relatório de controle interno (Relatório Técnico Contábil –
RTC 00584/2017-7, item 3.2.3.1).
Base Legal: Instrução Normativa TC 34/2015; artigo 74
da Constituição Federal.
Dos fatos
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, o relatório e parecer conclusivo da unidade executora do controle interno constitui elemento
exigível pela IN TC 34/2015.

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;
www.tce.es.gov.br

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.
§ 1º 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.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de
Contas da União.
Ainda quanto à IN TC 34/2015, esta prescreve que no relatório elaborado pelos responsáveis pelo controle interno, deverão constar os procedimentos de controle visando à avaliação da legalidade e dos resultados obtidos
quanto à eﬁcácia e eﬁciência da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial do órgão, dentre outros aspectos.
Em que pese à exigência constitucional e a importância
da descrição dos procedimentos levados a cabo pelos
responsáveis pelo controle interno, entendeu o analista do RTC que o gestor responsável pelo Fundo não tinha
envidado esforços para que se procedesse à execução
e o envio do relatório e parecer conclusivo da unidade
de controle interno. Por este motivo entendeu que fosse necessário que o gestor responsável apresentasse as
suas justiﬁcativas quanto à ausência de providências que
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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objetivassem a elaboração do relatório e parecer conclusivo pelos responsáveis pelo controle interno.
Das justiﬁcativas
As justiﬁcativas foram apresentadas, ipsis litteris, onde
serão mantidos os destaques e os grifos, caso se mantenham:
Não houve ausência de elaboração do Parecer Conclusivo do Controle Interno, que foi encaminhado através
do arquivo RELUCI, onde o Controle Interno delata (Sic)
no Relatório e Parecer conclusivo do Fundo Municipal de
Saúde do Exercício 2015, segue em anexo cópia do documento.
Esclarecemos, que para melhor elaboração deste relatório a contabilidade junto com a empresa ABACO melhorou o desenvolvimento da ferramenta para que no ﬁm
tenhamos alcançados os objetivos necessários para uma
análise do Controle Interno seja realizada de maneira
que a execução apresente as metas a serem alcançadas.
Portanto, para as próximas prestações de contas, isto já
está sendo administrados pela empresa ABACO melhorando assim os trabalhos que a contabilidade necessita
para atendermos as novas Norma de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Da análise das justiﬁcativas
Procedendo a análise dos fatos, percebe-se que o ordenador de despesas do FMS se apoia na empresa ABACO
como forma de alcançar o objetivo necessário: controle
interno. Mas, analisando bem as justiﬁcativas, percebe-se que ele transferiu à contabilidade entendimento inequívoco do que seria, de fato, o controle interno.
Nos termos da Resolução TC 227/2011, controle interno
assim se deﬁnia:

O controle pode ser compreendido como uma maneira
de fazer com que um determinado resultado seja atingido por intermédio da execução de tarefas cujas rotinas
são predeterminadas em normas. A conjuntura atual da
administração pública é marcada pela escassez de recursos públicos frente às necessidades crescentes por serviços públicos o que leva a necessária preocupação dos
administradores públicos quanto a melhor e mais correta aplicação do dinheiro público.
Controle Interno, segundo o Comitê de Procedimentos
de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos Certiﬁcados, compreende o plano de organização
e todos os métodos e medidas adotados na empresa para salvaguardar seus ativos, veriﬁcar a exatidão e ﬁdelidade dos dados contábeis, desenvolver a eﬁciência nas
operações e estimular o seguimento das políticas executivas prescritas.
Apropriadamente, o guia de orientação para implantação do sistema de controle interno na administração pública, aprovado pela ref. Resolução 227/2011 deste Tribunal de Contas, orientava aos seus jurisdicionados que
o controle da Administração Pública foi bem delineado
pela Constituição Federal e normas infra, contudo, alguns entes federados não o implementou. Enﬁm, entendemos que a busca pela transparência, e frenética necessidade de controlar os recursos em face da demanda crescente por serviços públicos de qualidade, impõe-se aos administradores o dever de melhorar e de se organizar.
As atividades de controle interno, da forma como apregoava o ref. manual proposto por este Tribunal de Contas
não era somente uma exigência das Constituições Federal e Estadual, mas também uma oportunidade para dowww.tce.es.gov.br

tar a administração pública de mecanismos que assegurassem, entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais, a proteção de seu patrimônio e a otimização na aplicação dos recursos públicos, garantindo maior
tranquilidade aos gestores e melhores resultados à sociedade.
O gestor trouxe na defesa um relatório considerado por
ele como um modelo de relatório e parecer conclusivo do órgão central do sistema de controle interno onde externou algumas avaliações das quais concluiu opinião sobre as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas como adequadamente com ressalvas. As ressalvas, segundo concluiu, seriam referentes aos aspectos contábeis, tais como: mensuração de ativos e reconhecimento de passivos contingentes. Em que pese tal opinião vimos da análise desta
Prestação de Contas Anual que a situação patrimonial é
bem mais profunda do que mero reconhecimento, visto
que não houve inventário para balizar com os respectivos registros contábeis. Pode-se até aduzir que o gestor
tivesse descumprido uma responsabilidade administrativa em face da inobservância de formalidades que estava
sujeita em razão do dever de prestar contas como agente
público. Concluindo a nossa análise, vimos que o Acórdão TC 324/2013 relativo ao Processo TC 8339/2010 expediu determinação para que fossem adotadas medidas para a implantação do Controle Interno. O Acórdão
TC 1033/2015 - Segunda Câmara, relativo ao Processo
TC 4640/2010, determinava que fosse implementado o
controle interno nos moldes da Resolução TC 227/2011
cujo teor da decisão assim dispusera baseado no parágrafo único, do artigo 2º, da sobredita Resolução:
“A falta de instituição e manutenção do sistema de conSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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trole interno poderá ensejar a irregularidade das contas
e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei ao
respectivo responsável, por omissão no seu dever legal”
Enﬁm, o que se percebeu na análise da Prestação de
Contas Anual é que houve uma inconformidade onde
não se cogitou iminente ou futuros danos ao Erário. O
gestor trouxe aos autos o RELUCI concluindo que os atos
de gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial teriam
sido observados. Muito embora a conclusão no parecer
não fosse a mais propícia, por si só, não indicou necessariamente a existência de futuro dano ou mácula nas contas da Unidade Gestora FMS. Contudo, ainda assim, entendemos que houve irregularidade em face de descumprimento do item “5. Parecer conclusivo” da Instrução
Normativa TC 34, de 2 de junho de 2015. Entretanto, como há prejulgado deste Tribunal de Contas por meio do
Acórdão TC-1580/2017 – Plenário concluindo pelo julgamento das contas que tratavam de impropriedades
de natureza formal, de natureza não grave e que não representasse dano injustiﬁcado ao erário como REGULAR
COM RESSALVA, opinamos no mesmo sentido.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
2.5.1 Ausência de comprovação dos valores pagos ao
Regime Geral de Previdência Social - RGPS a título de
contribuição previdenciária patronal e do servidor
(Relatório Técnico Contábil – RTC 00584/2017-7, item
3.2.4.1).
Base Legal: Instrução Normativa TC 34/2015; artigo 216,
inciso I, alínea “a”, do Decreto Federal 3.048/1999; artigo 194 da Constituição Federal; e artigos 30, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, e 33, § 5º, da Lei 8.212/1991.

Dos fatos
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, ao se analisar o Balancete de Veriﬁcação
– BALVER, o Balancete da Execução Orçamentária – BALEXO e o arquivo DEMCPA, notou-se que havia liquidação patronal de R$ 1.620.350,15 para o INSS tendo sido
pago apenas R$ 1.542.438,69.
No que se referia à contribuição previdenciária dos servidores, a Demonstração da Dívida Flutuante – DEMDFL
evidenciava montante de R$ 1.555.759,37, mas repassado somente R$ 1.225.371,58. De acordo com o analista, ao manusear a folha de pagamento – FOLRGP veriﬁcou-se que ela se referia à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Dessa forma, entendeu o analista que seria impossível averiguar a conformidade dos valores recolhidos para o Regime Geral de Previdência Social, tanto da contribuição patronal quanto do servidor
vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim. Diante da ausência comprobatória dos recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social, entendeu-se que o gestor responsável devesse apresentar justiﬁcativas, bem como encaminhasse o resumo anual da
folha de pagamento do Fundo – FOLRGP, de maneira que
possibilitasse apurações dos valores recolhidos ao INSS,
conforme disposto no Anexo I, item B, da Instrução Normativa 34/2015.

total de R$ 1.620.350,15, mas para efeito de pagamentos foi de R$ 1.542.408,69, pois foi efetuado um total de
Anulações de Liquidações de R$ 77.911,76, mas o fato
é que para esta PCA - 2015 não foi possível ainda gerar
os anexos e documentos devido ao problema de sistema que não é integrado com o RH e assim diﬁcultando
os trabalhos que a contabilidade precisa ter para atender essa Corte.
Quanto à contribuição previdenciária dos servidores
ocorre a mesma situação no que diz respeito da integração com RH, de acordo com o BALVER e o DEMDFL o valor inscrito de R$ 1.555.759,37 com que foi feito a baixa a R$ 1.225.371,58, o arquivo FOLRGP não foi encaminhado para essa Prestação de Contas 2015, pelo mesmo
motivo que a contabilidade está passando por problemas sistêmicos.
Da análise das justiﬁcativas

As justiﬁcativas foram apresentadas, ipsis litteris, onde
serão mantidos os destaques e os grifos, caso se mantenham:

Com relação aos encargos patronais, procedendo a análise dos fatos, vimos pelo Balancete na conta contábil “3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS RGPS - INTER OFSS – UNIÃO” que o FMS havia registrado
R$ 1.620.350,45 como despesa previdenciária. Em contrapartida, o passivo de tais encargos foi registrado, pelo
mesmo valor, na conta contábil “2.1.1.4.5.01.01.00.00.00
- INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES”. Do ponto de vista contábil vimos que não houve saldo da despesa previdenciária para pagamento em
2015 pois o saldo da conta passiva encerrou zerado, muito embora o gestor tivesse alegado que, ﬁnanceiramente, houvesse pagos R$ 1.542.408,69 sem, entretanto, demonstrar o quantum que disse ter pago.

De acordo com o arquivo DEMCPA e o BALEXO de fato foi realizado liquidações nas contribuições Patronais o

De acordo com a nossa análise, o gestor apresentou o
demonstrativo digitalizado DEMCPA cujo conteúdo é

Das justiﬁcativas
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apresentado como sendo “Relação de Liquidação Geral”.
Nesse documento há séries de supostos pagamentos
tanto para o INSS quanto para a Caixa Econômica Feral.
Vimos que, do total de R$ 1.645.948,17 constante da relação de liquidação antes comentada, o montante de R$
103.509,38 supostamente teria sido para pagamentos à
CEF e R$ 1.542.438,79 para o INSS. Se desprezarmos R$
0,10 veremos que os pagamentos de R$ 1.542.438,79
para o INSS se equivalem ao saldo de R$ 1.542.438,69
demonstrado no elemento de despesa 3.1.90.13.02.00
(ﬁgura 7 ao ﬁnal desta peça).
Pois bem, se consideramos mesmo que houve anulações
de R$ 77.911,76 nas liquidações, conforme o gestor se
justiﬁcou, a despesa previdenciária patronal teria sido
R$ 1.542.438,69. Então, para que os registros contábeis
estiverem corretos pelo saldo de R$ 1.542.438,69, o gestor precisaria provar documentalmente as anulações de
R$ 77.911,76 ainda que tivesse alegado impossibilidade
de gerar os anexos e documentos devido ao problema de
sistema que não é integrado com o RH.
Quadro 3 – Equivalência do saldo da despesa previdenciária patronal com a execução orçamentária livre das
anulações
Com relação às consignações dos servidores, vimos que
no RTC as informações de montante R$ 1.555.759,37 relativas às contribuições consignadas e aos repasses de
R$ 1.225.371,58 foram extraídos diretamente dos saldos
contábeis da conta “2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 – INSS”,
muito embora entendamos não seja o mais recomendado, visto que nos saldos poderiam existir lançamentos que os alterariam por força dos erros, dos estornos ou dos complementos fazendo com alterassem os
reais resultados. De acordo com a nossa análise, o de-

monstrativo DEMCSE apresenta saldo consignado de
R$ 1.588.360,24 onde os registros contábeis apontaram R$ 1.555.759,37. Há uma pequena diferença de R$
32.600,87 do ponto de vista orçamentário. Entretanto, o
gestor aﬁrmou não ter encaminhado o arquivo FOLRGP
nesta Prestação de Contas de 2015 porque a contabilidade estaria passando por problemas sistêmicos. Pelo fato de não termos como analisar a folha de pagamento
(FOLRGP), também não podemos aferir a ﬁdedignidade
das informações prestadas. Portanto, visto que o gestor
foi citado para que encaminhasse o resumo anual da folha de pagamento do Fundo – FOLRGP, de maneira que
possibilitasse apurações dos valores recolhidos ao INSS,
conforme disposto no Anexo I, item B, da Instrução Normativa 34/2015, mas não o fez. Por esta razão, opinamos
pela IRREGULARIDADE.

De acordo com o analista, uma vez que não houve o envio do resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao RPPS, não foi possível veriﬁcar se os
valores devidos ao aludido regime previdenciário foram
recolhidos em sua totalidade. Diante disso, entendeu-se
necessário que o gestor responsável apresentasse justiﬁcativas e que encaminhasse o resumo anual da folha de
pagamento dos servidores vinculados ao RPPS, conforme disposto no Anexo I, item B, da Instrução Normativa
34/2015, possibilitando, desta forma, averiguar se os valores devidos ao aludido regime foram, de fato, recolhidos pelo Fundo.

2.5.2 Ausência de comprovação dos valores pagos ao
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS a título
de contribuição previdenciária patronal e do servidor
(Relatório Técnico Contábil – RTC 00584/2017-7, item
3.2.4.2).

Dos fatos

O BALVER - Balancete de Veriﬁcação e o BALEXO foi realizado liquidações nas contribuições Patronal para o
RPPS o total de R$ 1.431.957,24, mas que para efeito
de pagamentos foi de R$ 1.348.864,73, pois foram efetuados um total de Acumulações de Liquidações de R$
83.092,51 mas o fato é que para apresentação desta PCA
2015 não foi possível ainda gerar os anexos e os documentos devido ao problema que estamos enfrentando
de Sistema que não é integrado com o RH e assim diﬁculdade os trabalhos que a Contabilidade precisa para atender essa Corte.

De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00584/2017-7, ao se analisar o Balancete de Veriﬁcação
– BALVER, o Balancete da Execução Orçamentária – BALEXO e o arquivo DEMCPA, notou-se que havia liquidação patronal de R$ 1.431.967,24 para o Regime Próprio
tendo sido pago apenas R$ 1.348.864,73.

Quanto a contribuição previdenciária dos servidores,
acontece a mesma situação no que diz respeito da integração com RH, o valor com o BALVER eu DEMDFL apresenta no seu total de R$ 1.041.506,28 com o que foi baixado é de R$ 959.509,41, o qual arquivo do FOLRPP não
foi enviado para essa Prestação de Contas 2015, pelo fa-

Base Legal: Instrução Normativa TC 34/2015; artigo 216,
inciso I, alínea “a”, do Decreto Federal 3.048/1999; artigo 194 da Constituição Federal; e artigos 30, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, e 33, § 5º, da Lei 8.212/1991.
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serão mantidos os destaques e os grifos, caso se mantenham:
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to que a Contabilidade está enfrentando por situações
com o sistema.
Da análise das justiﬁcativas
Com relação aos encargos patronais, procedendo a
análise dos fatos, vimos pelo Balancete na conta contábil “3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS” que o FMS havia registrado R$
1.431.957,24 como despesa previdenciária. Em contrapartida, o passivo de tais encargos foi registrado, pelo
mesmo valor, na conta contábil “2.1.1.4.5.03.01.00.00.00
- CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
- PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES”. Do ponto
de vista contábil vimos que não houve saldo da despesa
previdenciária para pagamento em 2015 pois o saldo da
conta passiva encerrou zerado, muito embora o gestor tivesse alegado que, ﬁnanceiramente, houvesse pagos R$
1.348.864,73 sem, entretanto, demonstrar o quantum
que diz ter pago.
De acordo com a nossa análise, vimos que o gestor trouxe
no arquivo Balanço da Execução Orçamentária – BALEXO
informações contendo registro de R$ 1.348.864,73 que
seriam devidos para pagamentos de contribuições patronais para o RPPS (código da despesa 3.1.91.13.03.00).
A diferença de R$ 83.092,51 entre os registros contábeis
de R$ 1.431.957,24 e a programação orçamentária de
R$ 1.348.864,73 foi justiﬁcada como anulações, contudo não foi demonstrada porque o Sistema que não estava integrado ao RH, conforme o gestor aﬁrmou. É importante também ressaltar houve provas documentais
dos recolhimentos de montante R$ 1.348.864,73, embora constasse tal despesa no documento digitalizado anexo à PCA.
Com relação às consignações dos servidores, vimos que

no RTC que não houve a análise porque o resumo anual
da folha de pagamento dos servidores não foi enviado.
O gestor ratiﬁcou visto que o qual arquivo da ﬂ. de pagamento - FOLRPP não foi enviado porque a contabilidade estava enfrentando problemas ou, conforme ele mesmo descreveu, passando por situações com o sistema.
Enﬁm, o gestor não trouxe aos autos justiﬁcativas convincentes, mesmo porque deveria encaminhar o resumo
anual da folha de pagamento, razão pelo qual foi citado.
Enﬁm, pelo fato de não termos como analisar a folha de
pagamento (ou o resumo), também não podemos aferir a ﬁdedignidade das informações prestadas. Portanto,
visto que o gestor foi citado para que encaminhasse o resumo anual da folha de pagamento do Fundo – FOLRPP,
de maneira que possibilitasse apurações dos valores recolhidos ao regime próprio dos servidores que estavam
vinculados, conforme disposto no Anexo I, item B, da Instrução Normativa 34/2015, mas não o fez, por esta razão, opinamos pela IRREGULARIDADE.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim – FMS, exercício de 2015, formalizada de acordo com disposições da Instrução Normativa TC 28/2013 (alterada pela Instrução Normativa TC
33/2014) e da Resolução TC 273/2014 (alterada pelas
Resoluções TC 281/2014 e TC 285/2015), de responsabilidade do Sr. EDISON VALENTIM FASSARELLA. Portanto,
visto que os demonstrativos contábeis e as demais peças e documentos que constituíram o processo de prestação de contas submetidos à apreciação deste Tribunal de
Contas para ﬁns de julgamento foram analisados e, na
forma do artigo 84, III, inciso “d”, da Lei Complementar
www.tce.es.gov.br

621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), opinamos que o
julgamento seja pela IRREGULARIDADE quanto aos itens
“2.1.1.; 2.2.1.; 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.3.; 2.5.1. e 2.5.2.” deste Relatório. Fato que não podemos deixar de evidenciar
é que o gestor foi reiteradamente notiﬁcado para apresentar esta Prestação de Contas Anual de 2015 vindo a
fazê-la somente em 13/6/2018.
Com relação ao item “2.1.2.” com fulcro no art. 86 da
Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei Complementar
621/2012) opinamos determinar ao gestor, ou quem lhe
suceda, que evidencie no patrimônio líquido do Balanço
Patrimonial o resultado do período (diferença entre as
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas apurada na DVP) livre de deduções dos resultados acumulados de períodos anteriores de maneira contrária ao que
foi demonstrado nesta peça, se levarmos em conta as
orientações do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP. Quanto ao item “2.4.1.”, vimos que
o Relatório de Controle Interno – RELUCI foi apresentado
contendo impropriedade de natureza formal, visto que o
FMS não tinha setor estruturado de controle interno. Em
que pese o modelo de relatório e parecer conclusivo não
fosse adequado, prejulgado deste Tribunal (Acórdão TC
1033/2015 - Segunda Câmara) determinava que fosse
implementado o controle interno nos moldes da Resolução TC 227/2011. Há também o Acórdão TC-1580/2017
– Plenário concluindo pelo julgamento das contas regulares com ressalvas, visto que tratavam de impropriedades de natureza formal, de natureza não grave e que não
representavam dano injustiﬁcado ao erário. Assim, portanto, opinamos que o gestor ou seu sucessor seja determinado a implementar o controle interno nos moldes da
Resolução TC 227/2011 e/ou possíveis alterações. (...)”
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- Manifestação Técnica 669/2018
“(...) Nas propostas de determinações formuladas na citada instrução, contudo, veriﬁca-se menção apenas aos
itens analisados nos itens 2.1.2 e 2.4.1, sem que se tenha
tratado dos demais itens considerados irregulares. Manifesta-se, assim, observando o disposto no artigo 82, IV e
VI da Lei Complementar 621/2012, em complementação
às propostas de determinação contidas na instrução conclusiva citada acima, que seja expedida:
DETERMINAÇÃO ao Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, na pessoa de seu atual gestor para que:
1) Adote medidas administrativas junto aos setores contábeis e administrativos visando à adequação dos sistemas contábeis e administrativos de forma a permitir a
contabilização dos atos e fatos contábeis e ﬁnanceiros do
Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
na forma estabelecida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP/STN) e no Plano de Contas
Aplicável ao Setor Público (PCASP/STN) bem como o disposto nos artigos 100, 101, 102 e 103, caput, da Lei Federal 4.320/1964;
2) Ao ﬁnal de cada exercício instaure comissões de apuração e elaboração dos inventários físicos de bens em
estoque, bens móveis, bens imóveis e bens intangíveis,
conciliando-os com os registros contábeis do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, visando
garantir a posse e guarda de seus bens, bem como a ﬁdedignidade dos registros contábeis e comprovação dos
saldos nas futuras prestações de contas, conforme disposto nos artigos 94 e 96 da Lei Federal 4.320/1964 e
exigido na Instrução Normativa TC nº 43/2017;

3) Providencie junto ao seu setor administrativo a elaboração dos resumos das folhas de pagamento (regime
próprio e regime geral de previdência) e seu encaminhamento nas futuras prestações de contas conforme especiﬁcado na Instrução Normativa TC nº 43/2017; e,

ma CIDADES-WEB, tão logo seja restabelecido o sistema
orçamentário e contábil do município.

DETERMINAÇÃO ao responsável pelo Controle Interno
do Município de Cachoeiro de Itapemirim para que adote medidas a ﬁm de obter junto à contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim os
extratos bancários das contas correntes e de aplicação
ﬁnanceira em 31/12/2015, que comprovem os valores
registrados nas contas contábeis de disponibilidades do
fundo na mesma data, considerando que os mesmos não
foram encaminhados, conforme indicado no item 2.2.1
da Instrução Técnica Conclusiva 02793/2018-3 (peça 68),
indicando as providencias adotadas em seu relatório de
atividades a ser encaminhado na próxima prestação de
contas do fundo. (...)”

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo na íntegra 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.

Quanto a sugestão de aplicação de multa em razão do
descumprimento da obrigação de encaminhar a Prestação de Contas Anual, constante na Instrução Técnica Inicial 723/2016 (ﬂs. 33) e Instrução Técnica Inicial
1056/2017 (ﬂs. 142/144), deixo de acolhê-la.
Explico.
A Decisão Plenária nº 05 de 02/05/2017 (DOEL-TCEES
5.5.2017 - Edição nº 883, p. 1) autorizou, excepcionalmente, pelo prazo de 120 dias, contados da data da ciência da decisão pelo interessado, o recebimento em papel
ou outro meio disponível das prestações de contas das
unidades gestoras do Município de Cachoeiro de Itapemirim abarcadas pela situação descrita na proposta por
mim apresentada em sessão, que integra a Decisão, ressaltando o dever de envio dos dados também pelo sistewww.tce.es.gov.br

Desta forma, tendo em vista a documentação protocolizada às ﬂs. 57 a 90, em 01/11/2016, entendo não ser cabível a imputação de multa ao gestor.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Manter as seguintes irregularidades, apontadas na
Instrução Técnica Conclusiva 2793/2018:
Tabela
1.2. Considerar Regulares com Ressalvas os seguintes itens, apontados na Instrução Técnica Conclusiva
2793/2018:
Tabela
1.3. Julgar Irregulares as Contas do senhor Edison Valentim Fassarella, frente ao Fundo Municipal de Saúde
de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de 2015, pela
prática de atos ilegais, descritos nos itens 1.1 a 1.7 acima
referidos, com amparo no artigo 84, inciso III, “d” da Lei
Complementar Estadual 621/2012, aplicando-lhe multa
no valor de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), com base no
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

220

ATOS DA 1a CÂMARA

artigo 135, II da Lei Complementar 621/2012 e art. 389, I
do Regimento Interno;
1.4. DETERMINAR ao atual gestor, com fulcro no art. 87,
incisos VI, da LC n. 621/12 que:
1.4.1. evidencie no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial o resultado do período (diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas apurada na DVP) livre de deduções dos resultados acumulados de períodos anteriores, de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP;
1.4.2. implemente o controle interno nos moldes da Resolução TC 227/2011;
1.4.3. adote medidas administrativas junto aos setores
contábeis e administrativos visando à adequação dos sistemas contábeis e administrativos de forma a permitir a
contabilização dos atos e fatos contábeis e ﬁnanceiros do
Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
na forma estabelecida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP/STN) e no Plano de Contas
Aplicável ao Setor Público (PCASP/STN) bem como o disposto nos artigos 100, 101, 102 e 103, caput, da Lei Federal 4.320/1964;
1.4.4. ao ﬁnal de cada exercício instaure comissões de
apuração e elaboração dos inventários físicos de bens
em estoque, bens móveis, bens imóveis e bens intangíveis, conciliando-os com os registros contábeis do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, visando garantir a posse e guarda de seus bens, bem como
a ﬁdedignidade dos registros contábeis e comprovação
dos saldos nas futuras prestações de contas, conforme
disposto nos artigos 94 e 96 da Lei Federal 4.320/1964 e

exigido na Instrução Normativa TC nº 43/2017;
1.4.5. providencie junto ao seu setor administrativo a
elaboração dos resumos das folhas de pagamento (regime próprio e regime geral de previdência) e seu encaminhamento nas futuras prestações de contas conforme especiﬁcado na Instrução Normativa TC nº 43/2017.
1.5. DETERMINAR ao responsável pelo Controle Interno
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com fulcro no
art. 87, incisos VI, da LC n. 621/12 que:
1.5.1. adote medidas a ﬁm de obter junto à contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim os extratos bancários das contas correntes e
de aplicação ﬁnanceira em 31/12/2015, que comprovem os valores registrados nas contas contábeis de disponibilidades do fundo na mesma data, considerando
que os mesmos não foram encaminhados, conforme
indicado no item 2.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva
02793/2018-3 (peça 68), indicando as providencias adotadas em seu relatório de atividades a ser encaminhado
na próxima prestação de contas do fundo.
1.6. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.

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 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- 1435/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

2. Unânime.

Processo: 07515/2016-6

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2015
UG: CIM POLINORTE - Consórcio Público da Região Polinorte
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARCELO DE SOUZA COELHO
Procuradores: KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB: 19807-
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ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES), CLAUDIA
RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA
SACRAMENTO (OAB: 19260-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONSÓRCIO PÚBLICO
DA REGIÃO POLINORTE (CIM POLINORTE) – EXERCÍCIO
DE 2015 – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Marcelo de Souza Coelho.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 465/2017
(ﬂs. 381/398) e a Instrução Técnica Inicial 791/2017 (ﬂs.
400/401), com sugestão de citação do responsável para
apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na
Decisão Monocrática 1168/2017 (ﬂs. 403/404).
Devidamente citado, o responsável anexou aos autos suas razões de defesa (Defesa / Justiﬁcativa 1061/2017 –
ﬂs. 410/445).

rador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 4635/2018 – ﬂs. 471/474).
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 2269/2018 (ﬂs. 449/467),
abaixo transcrita:
2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 1248/2017-4
2.1 Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de servidores e terceiros (ITEM 3.2.1
DO RTC 465/2017-1)
Base legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da Constituição da República
De acordo com o item 3.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 465/2017-1,

Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2269/2018 (ﬂs. 449/467), opinando pela
regularidade com ressalva das contas em razão da manutenção da irregularidade relativa à ausência de ampla divulgação dos documentos e demonstrativos do consórcio em meio eletrônico de acesso público (item 2.5).

Em análise ao anexo 17 da presente prestação de contas, constatou-se que as contas que evidenciam os valores retidos dos servidores e terceiros a título de contribuições previdenciárias ao INSS apresentam indícios de
falta de recolhimento, causando prejuízo à arrecadação
das referidas contribuições à autarquia federal, conforme demonstrado na tabela abaixo:

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procu-

Tabela 06: Contribuições previdenciárias
Fonte: DEMDFL - Processo TC 7515/2016 - Prestação de
www.tce.es.gov.br

Contas Anual/2015.
Os valores não pagos, no decorrer do exercício, representam 14,81% dos valores devidos e inscritos, referentes às contribuições do RGPS, conforme demonstrativos
que integram a prestação de contas anual. Sendo assim,
tal item é passível de justiﬁcativas, para ﬁns de análise
das contas.
JUSTIFICATIVAS
16197/2017-5)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o defendente alega que o saldo devedor relativo a contribuições retidas dos servidores vinculados ao RGPS, observado no encerramento do exercício de 2015, foi integralmente recolhido no período subsequente.
Embora não tenha sido demonstrado, em consulta à PCA
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016 (Processo TC n.
05208/2017-2, arquivo DEMDFL), observa-se a seguinte
posição:
Como se vê, do total de R$ 3.929,96, resta unicamente
um saldo residual de R$ 13,20, correspondendo a 0,05%
das inscrições conforme Tabela 06.
Portanto, considerando que diante dos esclarecimentos
apresentados as diferenças inicialmente observadas foram reduzidas a níveis aceitáveis para ﬁns de análise das
contas, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.
2.2 Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias patronais (ITEM 3.2.2 DO RTC 465/2017-1)
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Base legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da Constituição da República

tado pelas Notas de Empenho ns. 574, 575, 576, 578 e
579/2015:

De acordo com o item 3.2.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 465/2017-1,

Embora o quadro trazido aos autos não esteja acompanhado documentação de suporte como Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência – GFIP’S
e/ou extratos bancários que demonstrem tais pagamentos, em consulta à PCA referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016 (Processo TC n. 05208/2017-2, arquivo DENRAP), já não se observam registros relativos a tais Notas
de Empenho:

Em análise aos documentos da presente prestação de
contas, constatou-se que a conta que evidencia os valores referentes à contribuição patronal ao INSS, apresenta
indício de falta de recolhimento, causando prejuízo à arrecadação da referida contribuição à autarquia federal,
conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 07: Contribuições previdenciárias
Fonte: BALEXO - Processo TC 7515/2016 - Prestação de
Contas Anual/2015.
Os valores liquidados e não recolhidos, no decorrer do
exercício, representam 15,15% da despesa liquidada de
2015, referente ao INSS, conforme demonstrativos que
integram a prestação de contas anual. Assim, entendemos ser necessária a apresentação de justiﬁcativas, para
ﬁns de análise das contas.
JUSTIFICATIVAS
16197/2017-5)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o justiﬁcante aﬁrma que todo o saldo devedor de contribuições patronais relativas aos servidores vinculados ao RGPS, observado no encerramento do exercício de 2015, foi pago no período subsequente.
Conforme Relação de Restos a Pagar Processados de
2015 (Outro+906-2017-8.pdf), esse saldo está represen-

O não repasse dos valores contratados representa descumprimento das obrigações operacionais e ﬁnanceiras assumidas pelo ente consorciado junto ao CIM POLINORTE/ES, conforme estabelecido na Cláusula 3ª, II, “g”
dos respectivos Contratos de Rateio.
Desta feita, considerando a legislação retro referenciada, a sugestão é pela citação do Presidente do CIM POLINORTE/ES para justiﬁcar-se, trazendo aos autos as medidas tomadas em face do não cumprimento do contrato
de rateio, acompanhadas de documentação de suporte.

Portanto, considerando que diante dos esclarecimentos
apresentados as diferenças inicialmente observadas foram regularizadas no decorrer do exercício de 2016, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.

JUSTIFICATIVAS
16197/2017-5)

2.3 Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio
(ITI 791/2017-2 C/C ITEM 3.5.3.1 DO RTC 465/2017-1)

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Base legal: Cláusula 3ª, II, “g” dos respectivos Contratos
de Rateio; art. 8º, § 3º e art. 10 § único da Lei 11.107/05.
De acordo com o item 3.5.3.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 465/2017-1,
Conforme observado na Tabela 11, os valores repassados ao CIM POLINORTE/ES não corresponderam aos contratos de rateio, ﬁcando aquém, quanto aos municípios
de Aracruz, Fundão, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e
Santa Tereza, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 12: Despesa executada pelos entes versus contratada Em R$ 1,00
Fonte: Processo 7515/2016 - Prestação de Contas Anual/2015 – BALEXO dos entes consorciados e contratos de
rateio do exercício de 2015.
www.tce.es.gov.br

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:
Conforme transcrição, embora tenha sido apontado uma
diferença de R$ 758.000,10 entre os valores pagos e o
contrato de rateio, o defendente aﬁrma que o município
de Aracruz repassou o total de R$ 3.517.144,26 para a
UG do CIM POLINORTE.
De fato, revendo os registros contábeis (arquivo BALVER)
veriﬁcam-se os seguintes repasses:
Da mesma forma, estão detalhados no Balancete de Execução Orçamentário da Despesa (arquivo BALEXO) os totais empenhados, liquidados e pagos durante o exercício de 2015:
Já em relação aos valores não pagos pelos municípios de
Fundão, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Santa Teresa
foram repassados no decorrer do exercício de 2016, nas
datas listadas o seguinte quadro:
Embora tais informações não estejam acompanhaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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das de documentação de suporte, a Tabela 12 do Relatório Técnico n. 1140/2017-5, relativo à análise da PCA
do CIM POLINORTE - exercício de 2016 (Processo TC n.
05208/2017-2) demonstra valores arrecadados a maior:
Da sua análise, ﬁca evidente que os valores não pagos
em 2015 pelos municípios de Fundão, João Neiva e Rio
Bananal, foram repassados no exercício subsequente.
Por
derradeiro,
em
relação
aos
municípios de Linhares e Santa Teresa, ainda que
a Tabela 12 acima, por si só, não evidencie o recolhimento da totalidade dos valores não pagos em 2015, os respectivos demonstrativos dos Restos a Pagar fazem isso:
O arquivo DEMRAP (Processo TC n. 06691/2017-6, PCA
do Município de João Neiva – Exercício de 2016) evidencia o pagamento das Notas de Empenho ns. 136
a 139/2015, nos respectivos valores de R$ 1.206,80,
R$ 18.391,63, R$ 21.401,82 e R$ 251,38, totalizando
R$ 41.251,63;
O arquivo DEMRAP (Processo TC n. 05180/20172, PCA do Município de Santa Teresa – Exercício de
2016) evidencia o pagamento das Notas de Empenho
ns. 156 a 159 e 1435/2015, nos respectivos valores de
R$ 5.023,20, R$ 1.046,49, R$ 192.666,68, R$ 139.136,85
e R$ 52.749,97, totalizando R$ 390.623,19.
Portanto, considerando que diante dos esclarecimentos
apresentados as diferenças inicialmente observadas foram regularizadas no decorrer do exercício de 2016, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.
2.4 Não conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público. (ITI 791/2017-2 C/C ITEM
3.5.4.1 DO RTC 465/2017-1).

Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
De acordo com o item 3.5.4.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 465/2017-1,
Tabela 14: Despesa executada pelos entes versus contratada Em R$ 1,00
Fonte: Processo 7515/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
[...]
De acordo com a Tabela 14 acima o consórcio CIM Polinorte registrou em sua contabilidade receitas arrecadadas em montante de R$ 7.940.894,22, enquanto os registros contábeis dos municípios integrantes registraram
despesas pagas em montante de R$ 7.080.061,43, divergente em R$ 860.832,79.
Sugere-se assim a citação do gestor responsável para
que apresente justiﬁcativas e documentação complementar que entender pertinentes.
JUSTIFICATIVAS
16197/2017-5)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o justiﬁcante atribui parte das divergências inicialmente observadas a inversões de valores ocorridas no Balancete de
Execução Orçamentário da Receita (arquivo BALEXO),
que reﬂetiu nos registros individualizados dos municípios de Aracruz, Fundão, Ibiraçu, Santa Leopoldina, Santa Teresa e São Roque do Canaã, sem que o total recebido sofresse alteração.
Somando-se a isso, aponta ter a Tabela 14 considerado,
www.tce.es.gov.br

em relação aos municípios de João Neiva, Linhares e Rio
Bananal, valores relativos às liquidações e não dos pagamentos realizados no período.
Quanto ao município de Aracruz, conforme já tratado no item 2.3, os seus registros contábeis evidenciam
valores empenhados, liquidados e pagos no total de
R$ 3.517.144,26.
Quanto ao município de Sooretama, o citado aﬁrma não
ter havido pagamento no exercício de 2015, o que pode
ser veriﬁcado em consulta ao Balancete da Execução Orçamentária da Despesa (arquivo 01_BALEXO_9, PCA do
exercício de 2015, Processo TC n. 03829/2016-9):
Como se vê, embora tenha sido empenhado um total de
R$ 120.000,00, o mesmo não foi liquidado e pago.
Diante dessas informações, segue novo confronto entre
a despesa executada pelos entes e a receita arrecadada
pelo CIM POLINORTE:
Tendo restado, após ajustes, valores arrecadados a maior
em relação aos municípios de João Neiva e Santa Teresa,
o responsável apresentou a seguinte argumentação:
De fato, em consulta ao Balancete de Execução Orçamentária Despesa - exercício de 2014, PCA da Prefeitura
Municipal de João Neiva (Processo TC n. 03886/2015-9),
veriﬁca-se o mesmo saldo ﬁnal de R$ 101.754,42:
Da mesma forma, em consulta ao Balancete de Execução Orçamentária da Despesa - exercício de 2014, PCA da Prefeitura Municipal de Santa
Teresa (Processo TC n. 03999/2015-9), veriﬁca-se o mesmo saldo ﬁnal de R$ 121.078,38:
Portanto, considerando que, diante das informações
apresentadas, as diferenças inicialmente observadas ﬁcaram esclarecidas, sugere-se que seja afastado o indício
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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de irregularidade.
2.5 Ausência de ampla divulgação dos documentos
e demonstrativos do consórcio em meio eletrônico
de acesso público. (ITI 791/2017-2 C/C ITEM 3.6.1 DO
RTC 465/2017-1).
Base legal: Artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/12 e Lei
Complementar 101/2000.
De acordo com o item 3.6.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 465/2017-1,
A ﬁm de dar transparência à atuação dos consórcios públicos, sobre o acesso ao público às informações, a Portaria STN 72/12, vigente à época do encerramento da
PCA, dispôs o seguinte em seus artigos 15 e 16:
Art. 15. Para ﬁns de transparência na gestão ﬁscal, o consórcio público deverá dar ampla divulgação, inclusive em
meio eletrônico de acesso público, aos seguintes documentos:
I - o orçamento do consórcio público;
II - o contrato de rateio;
Ill - as demonstrações contábeis previstas nas normas
gerais de direito ﬁnanceiro e sua regulamentação; e
IV - os seguintes demonstrativos ﬁscais:
a) Do Relatório de Gestão Fiscal:
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.

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.

tos e demonstrativos regularmente previstos, entre eles
o próprio orçamento, o contrato de rateio e os demonstrativos contábeis.

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:

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

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 n°
101, de 4 de maio de 2000, cabível aos entes da Federação consorciados.
[...]
Vale mencionar, em princípio, que os sistemas de informação que este TCEES disponibiliza para o exercício da
ﬁscalização, notadamente o LRFWEB e o Cidades-Web,
não estão preparados para receber prestações de contas
de consórcios públicos.
Destarte, para veriﬁcar se o CIM POLINORTE cumpriu
com as formalidades acima expostas foi realizada pesquisa junto ao sistema global de redes de computadores
interligadas (internet) tendo sido localizado o sítio eletrônico http://www.consorciopolinorte.com.br/, em que
se veriﬁcou a ausência de grande parte dos documenwww.tce.es.gov.br

JUSTIFICATIVAS
16197/2017-5)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme consta das justiﬁcativas transcritas, foram disponibilizados para consulta, no endereço eletrônico http://www.consorciopolinorte.com.br, os documentos indicados nos incisos I, II, III e IV do art. 15 da Portaria STN
72/12, organizados nas abas “suprimentos”, “Materiais e
Bens”, “Orçamento”, “Receitas”, “Despesas”, “Pessoal” e
“Relatórios Legais”.
Contudo, quando se analisa cada exercício, isoladamente, veriﬁca-se que não foi dada publicidade à documentação na sua totalidade:
Embora o CIM POLINORTE não tenha atendimento completamente ao estabelecido pela Portaria STN 72/12, há
que se ponderar quanto aos avanços obtidos nesse sentido.
Assim, sugerimos determinar ao atual ordenador de
despesas, 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.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator

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

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Manter a seguinte irregularidade, apontada na Instrução Técnica Inicial 791/2017, sob a responsabilidade
do senhor Marcelo de Souza Coelho:
1.1.1. Ausência de ampla divulgação dos documentos
e demonstrativos do consórcio em meio eletrônico de
acesso público (item 3.6.1 DO RTC 465/2017).
1.2. Tendo em vista que a inconsistência constitui impropriedade de natureza formal, de natureza não grave e
que não representa dano injustiﬁcado ao erário, julgar
REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor Marcelo de Souza Coelho frente ao Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, no exercício de 2015,
na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;
1.3. Determinar ao atual gestor que 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;
1.4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1436/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04901/2018-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMPC - Câmara Municipal de Pedro Canário
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: IDELBRANDO SILVA DE FREITAS, ROGERIO
MOURA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – REGULAR

www.tce.es.gov.br

COM RESSALVA AS CONTAS DO SR. ROGÉRIO MOURA
DE OLIVEIRA – DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual (Ordenador) da Câmara Municipal de Pedro Canário, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores Rogério Moura de Oliveira e Ildebrando Silva de Freitas (responsável pelo envio).
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 939/2017,
no qual constatou indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial 1384/2017, com propositura
de citação dos responsáveis, em razão dos seguintes indícios de irregularidades, o que foi acolhido na Decisão
Monocrática 1766/29017, no prazo de 30 (trinta) dias:
Tabela
Regularmente citados, os responsáveis anexaram aos
autos suas justiﬁcativas e documentos (Defesa/Justiﬁcativa 237/2018 e Defesa/Justiﬁcativa 238/2018).
A documentação encaminhada foi analisada pela Secex
Contas, a qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva 1205/2018 pela regularidade com ressalvas das contas do Sr. Rogério Moura de Oliveira e pela aplicação de
multa ao Sr. Idelbrando Silva de Freitas, pelo descumprimento do prazo de envio da Prestação de Contas Anual.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer 100/2018 – 7), pugnando
pelo retorno dos autos à área técnica para análise das
irregularidades técnicas-contábeis descritas nos itens
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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4.3.1 e 4.3.2 do RT 0939/2017-2, objeto de citação do
gestor responsável, e que não foram incluídas na análise
realizada pela unidade técnica especializada.
Assim, a área técnica dispôs na Manifestação Técnica
311/2018:
Acompanhando o entendimento do RT, a então SECEXCONTAS elaborou a Instrução Técnica Inicial (ITI)
1.384/2017 – documento eletrônico n.º 50 – sugerindo a
citação do gestor apenas dos seis itens gravados no item
08 do relatório técnico.
No mesmo sentido, o eminente Conselheiro Relator decidiu monocraticamente pela citação do gestor somente
no que tange ao proposto na ITI 1.384/2017.
Devidamente citado, o gestor produziu defesa eletrônica somente quanto aos itens constantes da decisão monocrática.
Realizados todos os trâmites necessários à instrução processual, voltaram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, para elaboração de instrução conclusiva. Nesse sentido, o documento eletrônico n.º 66 apresenta o resultado desta análise, completando as fases processuais impulsionadas pela área técnica.
2. CONCLUSÃO

[...]”
Seguiu-se o Parecer Ministerial 1832/2018:
“[...]
A INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC 1205/2018-4
ratiﬁcou a ocorrência da seguinte irregularidade apontada no RELATÓRIO TÉCNICO – RT 0939/2017-2:
Item 4.5.1.1 – Não conformidade entre demonstrativos contábeis e folha de pagamentos quanto ao valor da
contribuição patronal.
Base Legal: art. 101da Lei Federal n. 4.320/64.
Em razão disso, propugnou a Unidade Técnica pela regularidade com ressalvas das contas, nos termos do art. 84,
inciso II, da LC n. 621/12.
Pois bem.
A priori, insta destacar que o gestor responsável pelo envio das contas em exame[1] não cumpriu o prazo previsto no art. 139 do RITCEES[2].
Destarte, veriﬁcado o descumprimento do prazo para apresentação das prestações de contas, imperiosa a
aplicação de multa ao responsável, o que encontra ressonância no art. 135, incisos VIII e IX, da LC n. 621/12,
que estabelece:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:

Considerando a Manifestação do Ministério Público de
Contas – documento eletrônico n.º 70 – entendemos
que todos os pontos objeto de citação foram devidamente abordados no corpo da Instrução Técnica Conclusiva 1.205/2018, não havendo, nesse sentido, nenhum
ponto remanescente para citação, defesa e análise meritória.

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

Vitória/ES, 24 de abril de 2018.

(...)

(...)

www.tce.es.gov.br

IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos
solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto em lei especíﬁca;
Quanto ao mérito, salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC 1205/2018-4 para a manutenção do apontamento de irregularidade acima descrito, acerca do qual, tecem-se apenas argumentos adicionais neste parecer, conforme segue.
Depreende-se da irregularidade constante no item
4.5.1.1 do RT 0939/2017-2 (não conformidade entre os
demonstrativos contábeis e folha de pagamento quanto
ao valor da contribuição patronal) divergência de 40,64%
entre os valores elencados no resumo da folha de pagamentos e os concretamente empenhados, liquidados e
pagos relativos às contribuições patronais, sem contudo,
veriﬁcar ausência de recolhimento das contribuições.
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada
de modo que proporcione a qualquer interessado, em
especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação ﬁnanceira e patrimonial das entidades e órgãos públicos, exigência inerente ao dever de prestar contas a
que está jungido aquele que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante art. 70 da Constituição Federal.
Embora, de regra, divergências desta natureza consubstanciam grave infração à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial, uma vez que prejudicam a correta compreensão da posição orçamentária, ﬁnanceira e
patrimonial do Ente/órgão, no caso vertente, compreSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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endeu a unidade técnica que a irregularidade, de per si,
não macula a prestação de contas em sua integralidade.

um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:

Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, exceto
quanto à aplicação de multa ao senhor Idelbrando Silva de Freitas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
1205/2018 e Manifestação Técnica 311/2018, e no Parecer 1832/2018 do Ministério Público de Contas, abaixo transcritos:

1 - seja a prestação de contas da Câmara Municipal de
Pedro Canário julgada REGULAR COM RESSALVA, com
fulcro no art. 84, inciso II, da LC n. 621/12, dando quitação ao responsável;
2 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas as determinações propostas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
às ﬂs. 20 da ITC;
3 – seja aplicada multa pecuniária a Idelbrando Silva de
Freitas, na forma do art. 135, incisos VIII e IX, da LC n.
621/2012, haja vista que o envio dos dados da prestação de contas intempestivamente não saneia a infração
praticada.
Por ﬁm, com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[4] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Vitória, 4 de maio de 2018.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral

- Instrução Técnica Conclusiva 1205/2018

Em sua defesa, o gestor alegou, basicamente, que três
fatores concorreram para o não cumprimento do prazo
estabelecido no Regimento Interno deste TCEES: problemas na certiﬁcação digital, interpretação indevida da notiﬁcação recebida e alterações da portaria em março de
2017.

“[...]

Pois bem.

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

Inicialmente, temos que o gestor responsável pelo encaminhamento das contas se equivocou ao citar as modiﬁcações ocorridas através da Portaria TCEES 28/2018. Esta
Portaria, de 12 de março de 2018, alterou a forma de envio do arquivo EXTBAN, retroagindo seus efeitos às prestações de contas anuais do exercício ﬁnanceiro de 2017.

2.1 Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA (item 2.1 do RT 939/2017).
Fundamentação legal: artigo 135 da Resolução TCEES
261/2012.
De acordo com o RT 939/2017 veriﬁcou-se que o gestor
responsável pelo encaminhamento das contas descumpriu o prazo previsto no Regimento Interno para o encaminhamento das mesmas.
JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, o gestor alegou que:

Ministério Público de Contas”

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

Em seguida vieram os autos a este Gabinete para elaboração de voto.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

2 FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou
êxito em seu intento. Explica-se.

Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a

De acordo com o RT 939/2017, veriﬁcou-se que o gestor
descumpriu o prazo regimental para o encaminhamento

É o relatório.

da prestação de contas anual. Para efeitos do exercício
ﬁnanceiro de 2016, o prazo máximo ﬁndou-se em 31 de
março de 2017. A prestação de contas do Chefe do Poder
Legislativo do município de Pedro Canário foi homologada somente em 18 de abril de 2017.

www.tce.es.gov.br

Ocorre que as contas encaminhadas pelo Senhor Idelbrando Silva de Freitas são relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2016 e, portanto, não alcançadas pelas mudanças proporcionadas pela Portaria 28/2018.
Quanto ao certiﬁcado digital, depreende-se que o gestor requereu a primeira certiﬁcação em 13 de março de
2017, sendo que o mesmo assumira como Presidente da
Câmara em data muito anterior. Essa data (13/03) era
muito próxima ao prazo capital para envio da prestação
de contas (31/03) e, por isso, entendemos que o gestor
não foi diligente o bastante para evitar os imprevistos.
No que tange ao erro de interpretação quanto à notiﬁcação recebida, não nos parece razoável tal alegação. A notiﬁcação somente foi expedida por haver expirado o praSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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zo para envio da prestação de contas.
O prazo concedido no Termo de Notiﬁcação Eletrônico
era tão-somente para que não houvesse a aplicação de
multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (prestar contas atrasadas) e não simplesmente concedendo
prazo diverso daquele previsto no Regimento Interno.
Assim, entendemos que as alegações de defesa não merecem prosperar, fato este que nos conduz a opinar pela
aplicação de multa ao Senhor Idelbrando Silva de Freitas, pelo descumprimento do prazo de envio da prestação de contas anual, conforme no item 2.1 do RT
939/2017.
2.2 Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial. (item 3.1.3 do RT 939/2017).
Fundamentação legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei
Federal 4.320/1964.
De acordo com o RT 939/2017, veriﬁcou-se uma divergência (R$ 663.178,93) no resultado patrimonial apurado, quando comparados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
A alegada irregularidade apontada pela equipe técnica
não merece prosperar, pelo seguinte:
O Patrimônio líquido de um exercício é o resultado da soma do resultado patrimonial do exercício anterior com a
variação ocorrida no exercício em exame. Bem, neste caso, conforme se comprova, o saldo do patrimônio líquido
de 2014 foi de R$ 650.361,93 que somados a variação do
ano de 2015, no valor de R$ 12.817,00, totalizam o mon-

tante de R$ R$ 663.178,93, sendo este o valor total do
Patrimônio Líquido do exercício de 2015.
Nesta linha de esclarecimento, tem-se que o resultado
do patrimônio líquido do exercício de 2016 é o resultado
do Patrimônio Líquido de 2015, mas o montante encontrado na variação do ano de 2016, que foi a quantia de
R$ 19.730,00, apurando assim o número R$682.908,93,
sendo este o valor informado ao TCEES.
Conforme demostrado nos documentos anexados, conclui-se que os valores lançados e informados são reais e
ﬁdedignos, entretanto percebe-se que não houve a demonstração contábil equivalente por parte do setor ﬁnanceiro a demonstração contábil nos moldes exigidos
no MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR
PÚBLICO, no que diz respeito às variações do Patrimônio
Líquido do ano de 2016.
Ora Nobre julgador é cediço que o TCE tem entre suas
competências a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira e orçamentária, entretanto o achado aponta divergência nas
variações patrimoniais motivado pela não demonstração
ou não lançamento de informações que cabia exclusivamente ao Setor de Finanças do Poder Legislativo.
Muito embora os documentos colacionados esclareçam
o achado, é imprescindível compreender que, embora
na Condição de Gestor do exercício em discussão, registra o jurisdicionado não possuir conhecimento especíﬁco e aprofundados das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, entendendo ser de competência e responsabilidade exclusiva do setor técnico
contábil conhecê-la.
Muito embora exista a condição de não ser analfabeto
para ser elegível, não há na lei a obrigatoriedade de que
www.tce.es.gov.br

o Gestor tenha qualquer conhecimento técnico nas áreas de atuação da função pública, motivo que deveria ser
considerado na responsabilização as ações irregulares,
pelo simples motivo de que o ocupante da função gestora não possui conhecimento técnico/cientiﬁco para fazer
juízo quanto à assertividade/legalidade de atos de cunho
técnico.
Igualmente, quanto a possível variação de culpa atrelada ao justiﬁcante desde já informa este jurisdicionado
que o Secretário de Finanças no exercício em discussão
é efetivo e ocupante do cargo de Técnico Contábil a mais
de 20 anos.
Como visto, não há qualquer irregularidade na apresentação dos dados encaminhados, mas tão somente na forma em que foi enviado, motivo pelo qual a suposta irregularidade deve ser desconsiderada em relação ao justiﬁcante, tendo em vista o caráter técnico do achado.
Requer-se, pois, que seja sanada a irregularidade apontada.
O gestor trouxe documentação de suporte especíﬁca para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 939/2017, veriﬁcou-se uma divergência (R$ 663.178,93) no resultado patrimonial apurado, quando comparados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
Em sua defesa, o gestor alegou que o Balanço Patrimonial foi gerado sem evidenciar o resultado patrimonial
do exercício. Ao contrário, o ora documento apontava na
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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linha “Resultados do Exercício” o valor atualizado do patrimônio líquido.

Fundamentação legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei Federal 4.320/1964.

Aduziu, ainda, que se somados os resultados patrimoniais de cada exercício com o patrimônio líquido de exercícios anteriores se chegaria ao valor evidenciado no Balanço Patrimonial de 2016.

De acordo com o RT 939/2017, veriﬁcou-se uma divergência (R$ 663.178,93) entre os totais dos saldos devedores e credores do exercício ﬁnanceiro.

Por ﬁm, o gestor alegou desconhecimento técnico para
que o procedimento adotado atendesse às normas contábeis vigentes, sugerindo, assim, que fosse responsabilizado o ocupante do cargo de Secretário de Finanças.

Devidamente citado, o gestor alegou que:

Pois bem.
A defesa e os documentos apresentados pelo gestor convergem no sentido de que o saldo ﬁnal da conta contábil “Patrimônio Líquido” é de R$ 682.908,93 (seiscentos
e oitenta e dois mil novecentos e oito reais e noventa e
três centavos). Quanto ao resultado do exercício, as Demonstrações das Variações Patrimoniais indicam que os
valores apontados pelo gestor estão corretos.
Assim, entendemos que apesar do fato de o Balanço Patrimonial não evidenciar o resultado patrimonial do exercício, o saldo ﬁnal do Patrimônio Líquido está correto e
se coaduna com os resultados evidenciados nas DVP’s.
Quanto à responsabilização de um terceiro nestes autos,
nos manifestaremos nos próximos indicativos de irregularidade apontados na peça exordial.
Face o todo exposto, vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento
do indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.3
do RT 939/2017.
2.3 Divergência entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores (item 3.1.4 do RT 939/2017).

JUSTIFICATIVAS
As ponderações contidas no tópico anterior suprem as
justiﬁcativas deste achado, haja vista tratarem sobre o
mesmo tema, qual seja, divergência nos saldos das contas relativas ao Balanço e Resultado Patrimonial.
Assim, consideradas e acolhidas às justiﬁcativas dadas
anteriormente, a presente irregularidade também é sanada.
O gestor não trouxe documentação de suporte especíﬁca para este indicativo de irregularidade. Contudo, considerando a conexão deste indicativo de irregularidade com o anterior (item 2.2 desta ITC), aproveitaremos,
quando couber, os documentos acostados naquele item.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 939/2017, veriﬁcou-se uma divergência (R$ 663.178,93) entre os totais dos saldos devedores e credores do exercício ﬁnanceiro.
Em sua defesa, o gestor alegou que a explicação da irregularidade do item anterior sanaria a inconsistência.
Pois bem.
De acordo com as explicações do item anterior, o total
dos saldos devedores e dos saldos credores do exercício
www.tce.es.gov.br

ﬁnanceiro de 2016 passaria a ser a seguinte:
Assim, assiste razão ao gestor quanto ao saneamento da
questão.
Face o todo exposto, vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento
do indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.4
do RT 939/2017.
2.4 Não conformidade entre os demonstrativos contábeis e folha de pagamento quanto ao valor da contribuição patronal (item 4.5.1.1 do RT 939/2017).
Fundamentação legal: artigos 101 da Lei Federal
4.320/1964.
Constatou-se que o montante empenhado a título de
contribuição patronal do regime próprio de previdência
diverge em 40,64% (quarenta vírgula sessenta e quatro
pontos percentuais) do valor registrado na folha de pagamentos
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Uma vez mais descreve o achado uma não conformidade de lançamento, questão puramente técnica, que está
além da compreensão do Gestor, sendo restrita àqueles
que possuem conhecimento das orientações contidas no
Manual de Contabilidade Pública.
Não obstante a isso, cabe ao justiﬁcante tentar esclarecer o que é humanamente impossível para aquele que
não detém, e nem estudou para tal, conhecimento técnico. Restando tão somente repassar aquilo que lhe foi
entregue por aquele que era o secretário de Finanças a
época dos fatos e continua sendo até o presente dia.
Prossigamos. Conforme se comprova pela Consolidação
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Geral em anexo, no que diz respeito à natureza das despesas segundo as categorias econômicas, o valor empenhado, liquidado e pago são os mesmos. Logo, o achado
que aponta diferença de 40,64% em relação à folha de
pagamento pode ter sido resultado de distorção na leitura dos balancetes ou até mesmo no envio do próprio
balancete, mas corrigido no envio do PCA.
Assim, em confronto ao documento anexado, deve a
presente irregularidade se sanada. Outrossim, por tratar de matéria constante nas orientações de Contabilidade Pública, deve por questão de justiça o TCEES convocar o técnico responsável para maiores esclarecimentos.
O gestor trouxe documentação de suporte especíﬁca para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou
êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 939/2017, veriﬁcou-se que os valores lançados na folha de pagamento relativos às obrigações patronais (RPPS) divergiam daqueles efetivamente
empenhados, liquidados e pagos no exercício. A divergência apontada foi de 40,64% (quarenta vírgula sessenta e quatro pontos percentuais).
Em sua defesa, o gestor alegou que os valores empenhados, liquidados e pagos são os mesmos já identiﬁcados
na peça inicial (R$ 130.859,82) e que a diferença em relação à folha de pagamento pode ter sido ocasionada por
distorção na leitura dos balancetes ou até mesmo no envio destes.
Aduziu, ainda, não ter conhecimento técnico suﬁciente
para debater o indicativo de irregularidade e sugeriu o

chamamento aos autos do Secretário de Finanças à época.

a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 4.5.1.1 do RT 939/2017.

Pois bem.

Em que pese à manifestação gravada no artigo anterior,
entendemos que a irregularidade mantida não é suﬁciente para macular as contas do gestor, uma vez que
não há evidências do não pagamento de contribuições
previdenciárias. Ou seja, não vislumbramos elementos
que pudessem suscitar o enriquecimento ilícito próprio
ou de terceiros, má-fé ou ainda dano irreversível ao erário. Nesse sentido, vimos sugerir que sejam mitigados os
efeitos da irregularidade mantida.

Inicialmente, temos que não houve justiﬁcativa técnica/documental plausível. Os documentos encaminhados pelo defendente nesta fase processual apenas ratiﬁcaram os valores empenhados, liquidados e pagos das
obrigações patronais com o regime próprio de previdência. Quanto à diferença entres os pagamentos e os valores lançados no resumo da folha de pagamento não houve justiﬁcativa.
Tanto neste como em outros momentos da defesa, o gestor responsável pelas contas do Poder Legislativo do município de Pedro Canário, exercício ﬁnanceiro de 2016,
arvorou a tese de desconhecimento técnico sobre as irregularidades apontadas na peça inicial. E, nessa esteira,
sugeriu que fosse integrado aos autos o proﬁssional que
elaborou os documentos que compõe a PCA, no caso o
Secretário de Finanças.
Sobre esta tese, temos que há muito tempo o Tribunal
de Contas já paciﬁcou que o responsável pelas contas
é o gestor eleito (Prefeito, Vereador-Presidente) para o
caso das contas de governo ou gestão. A única exceção
diz respeito aos municípios onde vige a desconcentração administrativa, aplicada, entretanto, somente ao Poder Executivo.
Assim, não merece prosperar a tese do gestor, posto que
somente este é o responsável pelas contas analisadas.
Face o todo exposto e, considerando a ausência de justiﬁcativa para a divergência entre a folha de pagamento e
o valor pago a título de obrigações patronais, vimos não
aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz
www.tce.es.gov.br

Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento. (item 5.1.2.1 do RT 939/2017).
Fundamentação legal: artigo 42 da Lei Complementar
101/2000.
De acordo com o RT 939/2017, veriﬁcou-se a disponibilidade ﬁnanceira ao ﬁnal do exercício de 2016, no montante de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em confronto
com o pagamento em 2017, de despesas classiﬁcadas
como do exercício anterior (31.90.92) no montante de
R$ 30.755,98 (trinta mil setecentos e cinquenta e cinco
reais e noventa e oito centavos).
Desse confronto constatou-se que a câmara não teria ao
ﬁnal de 2016, disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para
arcar com as despesas que foram pagas no exercício subsequente, pertinentes a 2016, evidenciando assim, possível descumprimento à determinação contida no artigo
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
O referido achado indica que foram pagos em 2017 o
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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equivalente a R$ 30.755,98 supostamente oriundos do
exercício de 2016, o que não é verdade.
Explica-se. Uma vez mais se denota desacerto no lançamento contábil, pois os valores pagos em 2017 e indevidamente registrados como despesas do exercício anterior são verbas indenizatórias originadas antes do exercício de 2016. Vejamos:
Quanto ao valor de R$ 16.666,00, pago a título de indenização ao servidor efetivo, Herlan Oliveira Dias de Freitas é fruto do direito a férias regulares relativas ao período 2013/2014. Assim, deﬁnitivamente a despesa aqui
apontada não pertence ao exercício de 2016 e sim de
2013/2014.
Quanto ao valor de R$ 14.089,98, pago a título de indenização a servidora efetiva, Cirleusa Figueiredo Ramos,
conforme documento em anexo é originado do primeiro decênio da servidora haja vista atender as exigências
contidas na Lei Municipal 08/2008. Salienta-se que a servidora foi investida no ano de 1990, presume-se que novamente foi efetivado lançamento utilizando conta de
despesa indevida.
Por todo exposto deve a presente irregularidade ser sanada por tratar-se tão somente de desacerto de lançamento contábil.
O gestor trouxe documentação de suporte especíﬁca para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 939/2017, veriﬁcou-se que após o
encerramento do exercício ﬁnanceiro houve o pagamen-

to total de R$ 30.755,98 (trinta mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) referentes a
despesas de exercícios anteriores. Entretanto, a disponibilidade ﬁnanceira do exercício de 2016 era de apenas
R$ 86,00 (oitenta e seis reais).
Em sua defesa, o gestor alegou que apesar de as despesas terem sido pagas em 2017 como sendo despesas de
exercícios anteriores, o fato gerador destes pagamentos
não ocorreu no período vedado pelo artigo 42 da LRF.
Pois bem.
Analisando as justiﬁcativas e documentos encaminhados, percebe-se que os pagamentos realizados foram
oriundos de direitos trabalhistas adquiridos em datas anteriores ao exercício de 2016. Tanto o pagamento da indenização por licença-prêmio, quanto à indenização por
férias são relativos a exercícios diversos do que o ano ﬁnanceiro de 2016.
Portanto, quando da contratação de todas as despesas
do exercício de 2016, estas pendências (dívidas) deveriam ser consideradas no sentido de se garantir lastro ﬁnanceiro para que os pagamentos pudessem ser realizados, dando-se cumprimento ao art. 42 da Lei Complementar 101/2000 e parágrafo único:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suﬁciente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o ﬁnal do exercício.
www.tce.es.gov.br

Entretanto, nota-se do demonstrativo da dívida fundada
que o único passivo reconhecido pelo Poder Legislativo
foi o parcelamento de débito previdenciário, não constando como credores os servidores retro citados, o que
denota a possibilidade de o Poder Legislativo não ter reconhecido a dívida por mero desconhecimento da mesma. A documentação encaminhada corrobora nesse sentido, veja-se:
Observou-se (processo 6589/2017) que a Sra. Cirleusa
Figueredo Ramos requereu licença prêmio em julho de
2017, referente a dois períodos não gozados, tendo sido
indenizada por meio da Portaria 49 de 10/08/2017, no
valor de 14.089,98.
Consta também documentação pertinente ao processo
6330/2017, cuja Portaria 39/2017 decidiu por revogar
a concessão de gozo de férias relativas a 2013/2014 ao
servidor Herlan Oliveira Dias Freitas, por motivo de necessidade de serviço e, desta forma, indenizou-o em R$
16.666,00.
Assim, considerando o todo exposto, quanto aos aspectos relacionados ao art. 42 da LRF, objeto de citação neste apontamento, vimos acolher as alegações de defesa, no sentido de que se considere a irregularidade passível de ressalva, determinando-se ao gestor que adote como prática a apuração, registro e evidenciação dos
passivos do Poder Legislativo, tendo em vista as Normas
Brasileiras de Contabilidade em vigor.
2.6 Descumprimento do limite de despesas com folha
de pagamento deﬁnido na Constituição da República.
(item 5.1.1 do RT 939/2017).
Fundamentação legal: artigo 29-A, § 1º, CRFB/1988.
De acordo com o RT 939/2017, constatou-se que o monSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tante gasto com folha de pagamento durante o exercício de 2016 ultrapassou o limite deﬁnido pela CF em seu
art. 29-A, § 1º, excedendo-o em R$ 7.561,17 (sete mil
quinhentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Como recorrente nas outras indicações de irregularidade, o presente achado também é resultado de inserção
de informações contábeis de forma incorretos.
Pois bem. Conforme se comprova a Câmara Municipal
de Pedro Canário recebeu no exercício de 2016 a título
de repasse (duodécimo) a quantia de R$ 2.123.256,53,
tendo como limite de gastos com pessoal, observando o limite de 70% contido na CF/88, a quantia de R$
1.486.279,57.
No entanto, o demonstrativo de despesa com pessoal enviado no PCA/2016, que junto a presente justiﬁcativa, aponta que o gasto total com pessoal foi de R$
1.476.674,74, ou seja, cerca de R$ 20.000,00 a menos
que o valor máximo permitido.
Depreende-se do confronto entre a informação gerada
pelo TCEES e os documentos enviados e juntados a presente justiﬁcativa que mais uma vez houve em algum
momento lançamento ou envio de informações sem
consonância com as orientações do manual de contabilidade pública que rege a prestação de Contas.
Assim, muito embora repetitivo, não havendo o saneamento da irregularidade pela ponderação da presente
justiﬁcativa é necessário incluir o Secretário de Finanças
a época para esclarecer tecnicamente os fatos, haja vista considerar a limitação técnica do signatário para tal.
O gestor trouxe documentação de suporte especíﬁca pa-

ra este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

QUADRO RESUMIDO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS

Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.

Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em R$ 1,00

De acordo com o RT 939/2017, constatou-se que o montante gasto com folha de pagamento durante o exercício de 2016 ultrapassou o limite deﬁnido pela CF em seu
art. 29-A, § 1º, excedendo-o em R$ 7.561,17 (sete mil
quinhentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).

Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00

Em sua defesa, o gestor alegou que os cálculos do TCEES
divergiam dos pagamentos ocorridos no período. Nesse
sentido, trouxe documentos para comprovar que o total da despesa legislativa com a folha de pagamento foi
de R$1.476.674,74 (um milhão quatrocentos e setenta
e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e
quatro centavos).

Fonte: Processo TC 4.901/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Pois bem.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Chefe do
Poder Legislativo do município de Pedro Canário, exercício ﬁnanceiro de 2016, formalizada de acordo com a IN
TCEES 34/2015, e instruída nos termos da Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.

O gestor acostou documentação para comprovar o alegado. De fato, o total das despesas com a folha de pagamento, excluídas as obrigações patronais, atingiu o montante de R$1.476.674,74 (um milhão quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) no exercício de 2016.
Assim, o novo cálculo passa a ser o seguinte:
Portanto, não houve descumprimento do mandamento
constitucional.
Assim e, considerando o todo exposto, vimos aceitar as
alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar
pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 5.1.1 do RT 939/2017.
www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 4.901/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Fonte: Processo TC 4.901/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em R$
1,00

Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 4.901/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas anual do Senhor Rogério
Moura de Oliveira, ordenador de despesas no exercício
ﬁnanceiro de 2016, na forma do art. 84 da Lei Complementar 621/2012.
Propomos que se determine ao Poder Legislativo que
adote como prática a apuração, registro e evidenciação
da integralidade de seus passivos, tendo em vista as NorSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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mas Brasileiras de Contabilidade em vigor.
Sugere-se, ainda, a aplicação de multa ao atual ordenador de despesas, Senhor Idelbrando Silva de Freitas, pelo descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual, conforme no item 2.1 do RT 939/2017 e
2.1 desta ITC.
Por ﬁm, insta registrar que o Senhor Rogério Moura de
Oliveira requereu direito à sustentação oral quando do
julgamento de suas contas.
Vitória/ES, 04 de abril de 2018.
[...]”

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

rio na pessoa do atual gestor, senhor Ildebrando Silva
de Freitas que adote como prática a apuração, registro
e evidenciação da integralidade de seus passivos, tendo
em vista as Normas Brasileiras de Contabilidade em vigor.

Relator

2. Unânime.

ais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto à sua consideração.

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

Segundo o RT 939/2017, veriﬁcou-se que o gestor descumpriu o prazo regimental para o encaminhamento da
prestação de contas anual. Para efeitos do exercício ﬁnanceiro de 2016, o prazo máximo ﬁndou-se em 31 de
março de 2017. A prestação de contas do Chefe do Poder
Legislativo do município de Pedro Canário foi homologada somente em 18 de abril de 2017. Apesar do descumprimento do prazo, entendo que, no caso concreto, as
alegações do responsável para o envio das contas anuais
são suﬁcientes para afastar a aplicação da multa sugerida. Não vislumbrei desídia, tampouco falta de interesse
em cumprimento da obrigação legal. Os três pontos alegados pelo gestor, ou seja, “ Problemas na certiﬁcação
digital”, “Interpretação indevida da notiﬁcação” e “Alteração da portaria em março de 2017”, embora sanáveis
e bem enfrentados pelo relatório técnico, entendo que
podem ter, de fato, gerado pequenos transtornos para o
devido cumprimento do prazo. Ademais, os poucos dias
de atrasado não comprometeram os prazos de tramitação e análise das respectivas contas anuais.

1.1. MANTER a seguinte irregularidade apontada no
item 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1205/2018, de
responsabilidade do senhor Rogério Moura de Oliveira:

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processu-

1.4. DETERMINAR ao Poder Legislativo de Pedro Caná-

1.1.1. Não conformidade entre os demonstrativos contábeis e folha de pagamento quanto ao valor da contribuição patronal (item 4.5.1.1 do RT 939/2017 e item 2.4
da Instrução Técnica Conclusiva 1205/2018).
Fundamentação legal: artigos 101 da Lei Federal
4.320/1964.
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas do
senhor Rogério Moura de Oliveira – Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário no exercício de 2016,
pela prática de ato ilegal presentiﬁcado no item 1.1 acima discriminado, dando QUITAÇÃO ao responsável, com
amparo no artigo 84, inciso II, e 86 da Lei Complementar
Estadual 621/2012;
1.3. Considerar REGULAR o encaminhamento das contas, sob a responsabilidade do senhor Ildebrando Silva
de Freitas;

www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1437/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05529/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2016

Prestação de Contas Anual (item 2.3).

UG: SEMSU - Secretaria de Suprimentos de Aracruz

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 4109/2018).

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ANDRE COELHO SILVA, IVAN VICENTE PESTANA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE
2016 – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Suprimentos de Aracruz referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
senhor André Coelho Silva.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 715/2017
e a Instrução Técnica Inicial 115/2018, com sugestão de
citação do responsável para apresentação de razões de
defesa, o que foi acolhido na Decisão SEGEX 101/2018.
Devidamente citado, o responsável anexou aos autos suas razões de defesa (Defesa / Justiﬁcativa 766/2018).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3429/2018, opinando pela regularidade com ressalva das contas em razão
da manutenção das irregularidades relativas à não realização dos inventários físicos de bens patrimoniais imóveis no encerramento do exercício (item 2.2) e ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da

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 3429/2018, abaixo transcrita:
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Inconsistência entre registros contábeis e bancários
relativos às disponibilidades ﬁnanceiras (Item 3.2.1 do
RTC)
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88.
Segundo o relatório técnico,
Não foram apresentados extratos bancários relativos às
aplicações vinculadas às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829, n. 201515-3, Banestes, ag. 0111, n. 25297961
e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, n. 0006000006737, exibindo o saldo em 31/12/2016.
Portando, faz-se necessário que os gestores responsáveis apresentem os extratos bancários faltantes relativos a dezembro de 2016, ainda que o saldo seja igual
a R$ 0,00, bem como comprove a regularização das diwww.tce.es.gov.br

vergências, porventura remanescentes, no decorrer do
exercício ﬁnanceiro de 2017.
Da Justiﬁcativa
Alegações da defesa,
Insta salientar que, apesar de ter ocorrido a Desconcentração Administrativa em 01/01/2015, a receitas estão
sendo recebidas e contabilizadas na Secretaria Municipal de Finanças (SEMFI), com exceção das secretarias de
Educação, Saúde e Ação Social, que possuem receitas especiﬁcas e, portanto, contabilizadas nas mesmas.
As demais secretarias por não possuírem receitas, recebem repasse extra orçamentário da Secretaria Municipal de Finanças (SEMFI) contabilizados na conta
4.5.1.1.2.02.00.000 (Repasse Recebido) no montante suﬁciente para arcar com suas respectivas despesas. Assim, as contas bancárias dessas UG’s não possuem Aplicações Financeiras. Quanto aos extratos bancários das
contas correntes, os mesmos foram apresentados na
Prestação de Contas de 2016.
Da análise da justiﬁcativa
A defesa alega que a UG, por não possuir receita, recebe somente repasses para arcar com suas despesas, por
isso não tem conta aplicação. O balancete de veriﬁcação também não apresenta saldo referente às aplicações
bancárias, desta forma, ﬁca comprovada as alegações da
defesa. Afastada a irregularidade.
2.2 não realização dos Inventários físicos de bens patrimoniais Imóveis no encerramento do exercício. (Item
3.2.2.1 do RTC).
Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Segundo o relatório técnico,
O arrolamento de todos os componentes ativos e passivos do patrimônio com indicação de valor é uma das formas de controle e preservação dos bens públicos passíveis de registros contábeis.
O inventário físico é o instrumento de controle para a veriﬁcação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos bens patrimoniais em uso no órgão ou entidade.
No entanto, o arquivo TERIMO traz a seguinte informação:
Declaramos que não elaboramos o inventario Anual de
Bens Imóveis da Secretaria de Suprimentos, da Prefeitura Municipal de Aracruz.
Nesse contexto, não se tem elementos suﬁcientes para
veriﬁcação do saldo contábil relativo aos bens patrimoniais imóveis, uma vez que não foi realizado o respectivo inventário físico.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção
de novos procedimentos contábeis relativos à classiﬁcação, bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob
uma mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Im-

plantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:
3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação:
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas de
gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibilidade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental.
No procedimento de implantação dos registros contábeis do ativo imobilizado, devem ser destacadas em
notas explicativas a política contábil de depreciação e
exaustão, de reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. Ademais, quando da existência de políticas contábeis distintas para os bens legado do imobilizado, estas
deverão ser evidenciadas em notas explicativas.
É importante destacar que os procedimentos de registro contábil não devem ser confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se necessária
a segregação de funções dos responsáveis pelo registro
contábil da informação e do controle e gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês).
(grifos da ITC)
Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a
Instrução Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo
para que os entes públicos procedam ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de
bens móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados no patrimônio do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles bens imóveis já devidamente reconhecidos e registrados na conwww.tce.es.gov.br

tabilidade, no total de R$ 102.237.968,40. A situação
destes deverá estar devidamente demonstrada e evidenciada.
Sendo o inventário o instrumento de controle que tem
por ﬁnalidade conﬁrmar a existência física da totalidade
dos bens imóveis em uso na secretaria, propõe-se a citação dos Srs. André Coelho Silva e Ivan Vicente Pestana,
para demonstrar, em arquivos assinados com certiﬁcação digital, conforme Anexo I, título M - DAS ASSINATURAS, da Instrução Normativa TC Nº 34/2015, o Inventário Anual de Bens Patrimoniais Imóveis do exercício de
2016, acompanhado do termo circunstanciado elaborados e assinados pela comissão responsável pelos Inventários, indicando o saldo total apurado em 31/12/2016 e
o detalhamento (especiﬁcação e valor) das divergências
encontradas.
Da Justiﬁcativa
Alegações da defesa,
Através da Lei Municipal nº. 3.337, de 25 de agosto de
2010 procedeu-se a desconcentração administrativa, onde a secretaria em questão ﬁcou responsável pelo controle dos bens patrimoniais. Entretanto, ocorreu a troca de sistema contábil/patrimonial em 2014, porém, não
foi efetuada a migração dos registros relativos aos bens
móveis e imóveis.
O município iniciou em 2016 a regularização dos bens
móveis. Em razão da demanda, os bens imóveis seriam
migrados em uma segunda etapa, assim, em 2017 o registro dos bens imóveis foi efetuado através do processo nº. 11.017 /2017, onde foi utilizada a relação de imóveis fornecida pela Coordenação de Cadastro Mobiliário,
Imobiliário e Geoprocessamento. Os valores dos imóveis
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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migrados seguiram as tabelas utilizadas como base para
o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.
Insta salientar que, em 2017, a desincorporação dos
bens imóveis no montante de R$ 102.237.968,40 da Secretaria de Suprimentos ocorreu em virtude do inventário, uma vez que os referidos bens imóveis, em função da
desconcentração, foram registrados em suas respectivas
Secretarias de origem.
Assim, houve também uma incorporação na Secretaria Municipal de Suprimentos no montante de R$
1.770.664,17 em 2017, face da alocação dos bens imóveis como explicitado acima.
Segue anexo balancete 2017 da referida secretaria, onde
comprova os registros descritos acima.
Da Análise da justiﬁcativa
A defesa alega que em face da desconcentração, o inventário de bens imóveis somente foi feito a partir do
exercício de 2017. Veriﬁcou-se por meio de consulta ao
sistema CidadES, exercício de 2017, o saldo para conta
de bens imóveis no valor de R$1.770.664,17 estando da
mesma forma representado na contabilidade.
Considerando que a contabilidade mantinha registro de
R$102.237.968,40, ﬁndo exercício ﬁnanceiro de 2016, e
que na prestação de contas do exercício de 2017, após
as baixas no patrimônio apresentou inventário de bens
imóveis e registro contábil no valor de R$1.770.664,17,
deveria ser demonstrado em notas explicativas em qual
ou em quais UG’s foram recepcionados os bens imóveis
baixados tendo em vista a desconcentração administrativa, portanto, ﬁca mantida a irregularidade uma vez que
não ﬁcou comprovado o destino dos bens imóveis baixados da contabilidade da Secretaria de Suprimentos de

Aracruz.
2.3 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual (Item 3.3.1 do
RTC).
Base legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
Segundo o relatório técnico,
O Relatório de Controle Interno (arquivo “RELUCI”), exigido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as seguintes
informações:
Assim, uma vez que o Controle Interno não recebeu a
PCA em tempo hábil para sua apreciação, não obteve
elementos suﬁcientes para atestar se, no exercício em
análise, o ordenador de despesas observou a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
Portanto, tendo em vista que análise da prestação de
contas pelo Controle interno se deu de forma limitada,
sugere-se CITAR o gestor, para apresentar justiﬁcativas
pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno conclusivo sobre a prestação de contas anual na sua
totalidade.
Da Justiﬁcativa
Alegações da defesa,
Informamos que em função da desconcentração administrativa o município de Aracruz possui 20 (vinte) unidades gestoras e não dispõe de proﬁssionais (contadores)
suﬁcientes para atender o artigo 8° da Instrução Normawww.tce.es.gov.br

tiva SCI n. 04/2012 que estipula prazo de 05/02 para entrega das PCA’s à Controladoria deste município.
Assim, ainda que o quadro atual de servidores (contadores) seja insuﬁciente, esses proﬁssionais não poupam esforços para cumprir demanda do TCE em relação às prestações de contas.
Cabe ressaltar que, segundo informações, o município
está fazendo um levantamento de viabilidade de novos
concursos para Contadores e Controladores, a ﬁm de suprir as necessidades pertinentes às prestações de contas
aos órgãos ﬁscalizadores.
Da Análise da justiﬁcativa
A Controladoria Geral do Município se absteve de emitir opinião em relação às demonstrações contábeis por
não as ter recebido em tempo hábil para análise. Em resposta, a defesa informa falta de proﬁssionais habilitados
para entrega de documentos à Controladoria no prazo
da Instrução Normativa SCI 04/2012 e que providencias
nesse sentido estariam sendo tomadas.
Veriﬁcou-se que na prestação de contas do exercício de
2017(exercício subsequente) ocorreu o mesmo problema, ou seja, as informações não chegaram à Controladoria Geral no prazo estabelecido pela IN. Desta forma,
sugere-se a manutenção da irregularidade com determinação ao gestor ou a quem o suceder, para que tome as
devidas providencias e envie os documentos, em tempo
hábil, referente às próximas prestações de contas à Controladoria Geral para viabilizar a elaboração do relatório
conclusivo de controle 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 ConSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Manter as seguintes irregularidades, apontadas na
Instrução Técnica Inicial 115/2018, sob a responsabilidade do senhor André Coelho Silva:

1.3. Determinar ao atual gestor que, nas próximas prestações de contas:
1.3.1. Envie os documentos contábeis que comprovem
a baixa e a transferência de bens imóveis realizados no
exercício de 2017 no valor R$103.518.483,02, ou apurar
responsabilidades, em caso de baixa irregular dos bens.
1.3.2. Proporcione, em tempo hábil e regulamentar, as
informações que se ﬁzerem necessárias para que o Controle Interno possa emitir parecer conclusivo de acordo
com a IN 43/2017.
1.4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

1.1.1. Não realização dos inventários físicos de bens patrimoniais imóveis no encerramento do exercício

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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

4. Especiﬁcação do quórum:

1.1.2. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a totalidade da Prestação de Contas Anual
Base legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015).
1.2. Tendo em vista que as inconsistências constituem
impropriedades de natureza formal, de natureza não grave e que não representam dano injustiﬁcado ao erário,
julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor
André Coelho Silva frente à Secretaria Municipal de Suprimentos de Aracruz no exercício de 2016, na forma
do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
www.tce.es.gov.br

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1438/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05961/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMSPC - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: EDINALIA SILVA DE ALMEIDA, FERNANDO
EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – EXERCÍCIO DE 2016 –
ACOLHER RAZÕES DE DEFESA DE FERNANDO EDUARDO
PEZZIN DE ALMEIDA – FALECIMENTO DE EDINÁLIA SILVA DE ALMEIDA – EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora Edinália Silva de Almeida.
A Secex Contas realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 632/2017,
no qual foram constatados os indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial 1140/2017, com
propositura de citação da responsável.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Também foi citado o senhor Fernando Eduardo Pezzin
de Almeida, responsável pelo envio das contas, pelo não
cumprimento do prazo.

632/2017)

Devidamente citado, o senhor Fernando Eduardo Pezzin
de Almeida apresentou razões de defesa (Defesa / Justiﬁcativa 538/2018).

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadES, em 19/04/2017, pelo
gestor que à época do vencimento da obrigação ocupava a pasta, Sr. FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA, tornando-se responsável pelo encaminhamento das
contas anuais de 2016. Ocorre que a Prestação de Contas foi encaminhada fora do prazo estabelecido pelo artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, assim, não observando, portanto, o prazo regimental.

A senhora Edinália Silva de Almeida faleceu em
03/11/2017, portanto antes da elaboração da citação
para apresentação de razões de defesa.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia para análise das justiﬁcativas apresentadas pelo senhor Fernando Eduardo Pezzin de Almeida.
Mediante a Instrução Técnica Conclusiva 3674/2018, a
área técnica sugere-se o acolhimento das justiﬁcativas
apresentadas pelo responsável. Ademais, sugere o arquivamento da prestação de contas sem o julgamento
do mérito, em função do falecimento da responsável, em
conformidade com o artigo 166 do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Tal opinamento foi acolhido pelo Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer
4467/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 3674/2018, abaixo transcrita:
2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO (item 2.1 do RTC nº

Responsabilidade: Fernando Eduardo Pezzin de Almeida.
Segundo o relatório técnico:

No caso de descumprimento do prazo regimental, tal
conduta é passível de aplicação da multa prevista no artigo 135, IX da Lei Complementar 621/2012, em valor a
ser dosado pelo Relator.

CidadES, que teriam ocasionado diﬁculdades operacionais de fechamento das contas.
Considerando que foi o primeiro ano em que o envio foi
totalmente virtual, a situação se agravou por questões
de disponibilidade de Internet, vez que o contratado pela Prefeitura Municipal não permitia o tráfego de informações exigidas para os documentos constantes da PCA.
Registra-se que o atraso de 19 dias, apenas ocorreu pela
falta de condições técnica de envio.
Comprova-se através do contrato 0023/2017, assinado
em 17/04/2017, que tão logo uma banda larga de tráfego foi disponibilizada houve o envio imediato. Desta forma, NÃO HOUVE CULPA do defendente no atraso, mas
questões alheias a sua vontade e conhecimento do tema.
Assim requer que sejam acolhidas as razões de DEFESA
para excluir o defendente de qualquer punição pelo atraso no envio.

Das justiﬁcativas:

Da análise das justiﬁcativas

Posto isso informo que efetivamente o envio da prestação de contas não é ato de execução pessoal do defendente, embora por ele seja responsável por ser o gestor
do Fundo, permanecendo a execução por conta dos servidores da área técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Com base nas justiﬁcativas e documentos encaminhados, constata-se que apesar do envio em atraso da prestação de contas no exercício de 2017 referente ao exercício de 2016, este demonstra todas as diﬁculdades enfrentadas para o encaminhamento virtual da prestação
de contas.

Esse detalhe é importante consignar para determinar
que as informações que serão lançadas nesta peça de
defesa foram repassadas por aqueles que executam, dia
a dia, a rotina contábil da Secretaria.

Entre os problemas relatados, vale destacar que no exercício de 2017 foi o 1º ano de envio de forma completa da
prestação de contas e, por isso, muitos problemas novos
foram enfrentados de forma inédita.

Pois bem, os motivos que levaram o atraso no envio das
contas referem-se a inconsistências do sistema em função da implantação, ocorrida no ano anterior, do sistema

Além disso, por ser o 1º ano da nova sistemática de envio
da prestação de contas, a data de envio em 19/04/2017
está condizente com os problemas que muitos jurisdicio-

www.tce.es.gov.br
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nados enfrentaram em 2017.

94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.

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

Segundo o relatório técnico:

2.2 Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens em almoxarifado e o inventário físico (INVALM).
(item 3.2.2.1 do RTC nº 632/2017)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Segundo o relatório técnico:
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 em almoxarifado (INVALM).
Vale mencionar, que no arquivo DOCSPCA o gestor relata que o município não realizou o inventário dos bens
em almoxarifado. No entanto, foram enviados nos arquivos de inventários, ou seja, pressupõe-se que foram encaminhados dados nos arquivos de inventários que não
foram conferidos ﬁsicamente.
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justiﬁcativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 05961/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
2.3 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis e o inventário físico (INVMOV). (item
3.2.2.2 do RTC nº 632/2017)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos

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).
Vale mencionar, que no arquivo DOCSPCA o gestor relata que o município não realizou o inventário dos bens
em almoxarifado. No entanto, foram enviados nos arquivos de inventários, ou seja, pressupõe-se que foram encaminhados dados nos arquivos de inventários que não
foram conferidos ﬁsicamente.
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justiﬁcativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 05961/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
2.4 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis e o inventário físico (INVIMO). (item
3.2.2.3 do RTC nº 632/2017)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Segundo o relatório técnico:
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 (INVIMOV).
Vale mencionar, que no arquivo DOCSPCA o gestor relata que o município não realizou o inventário dos bens
www.tce.es.gov.br

em almoxarifado. No entanto, foram enviados nos arquivos de inventários, ou seja, pressupõe-se que foram encaminhados dados nos arquivos de inventários que não
foram conferidos ﬁsicamente.
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justiﬁcativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 05961/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
2.5 Não envio dos Termos circunstanciados elaborado
e assinado pela comissão responsável pelo Inventário
anual dos bens em almoxarifado TERALM, bens móveis
TERMOV e bens imóveis TERIMO. (item 3.2.2.4 do RTC
nº 632/2017)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Segundo o relatório técnico:
Conforme já relatado, no arquivo DOCSPCA o gestor relata que o município não realizou o inventário dos bens em
almoxarifado, móveis e imóveis. No entanto, foram enviados nos arquivos de inventários, ou seja, pressupõe-se que foram encaminhados dados nos arquivos de inventários que não foram conferidos ﬁsicamente.
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justiﬁcativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
2.6 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual. (item 3.3.1 do RTC nº
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Base legal: art. 82 da Lei complementar 621/2012, art.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.

terno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa TC
nº 33/2014.

Segundo o relatório técnico:

Das justiﬁcativas:

O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,

Em função do falecimento da Sra. Edinália Silva de Alemida, responsável quanto aos itens 2.2 a 2.6 desta Instrução, não houve a apresentação de justiﬁcativas.

632/2017)

Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
Veriﬁcou-se que a Controladoria Geral se absteve de
omitir opinião sobre as demonstrações contábeis e pecas encaminhadas, pois considerou que não houve tempo hábil para a análise detalhada dos documentos, uma
vez que a prestação de contas chegou para analise, no
dia 31.03.2017 as 9hs10min, prejudicando assim a análise da Prestação de Contas pela UCCI, já que o prazo ﬁnal
para o fechamento da prestação de contas anual se encerra em 31/03/2017.
Desta forma, sugere-se a citação do responsável para
que apresente razões de justiﬁcativa em relação a não
adoção das medidas administrativas necessárias para a
disponibilização da documentação da PCA para o Controle Interno no prazo previsto, o que provocou o encaminhamento de relatório e parecer do controle in-

O próprio Conselheiro Relator elaborou Despacho (nº
17.331/2018) com os seguintes dizeres:
Trata este processo da Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, relativa
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores Fernando Eduardo Pezzin de Almeida e Ednália Silva
de Almeida, encaminhada a este Tribunal de Contas por
meio sistema CidadES-Web, em 10 de agosto de 2017.
Em razão Instrução Técnica Inicial ITI nº 1140/2017, foi
exarada a Decisão Monocrática TC nº 2053/2017 com
propositura de Citação dos responsáveis, com base no
artigo 56, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Em despacho de nº 16034/2018, essa Secretaria nos comunica que em contato com a prefeitura de Pedro Canário, recebeu a informação que a Sra. Ednália Silva de
Almeida havia falecido e que prosseguia com o cumprimento da determinação de citação para o Sr. Fernando
Eduardo Pezzin de Almeida, por meio do Termo de Citação 2499/2017-4.
Vieram-nos os autos.
Em pesquisa no Sistema e-tcees, encontramos o Processo TC 7151/2016 que cuida da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, referente ao exercício de 2015, também sob a responsabiliwww.tce.es.gov.br

dade da senhora Edinália Silva de Almeida.
Naqueles autos encontra-se o despacho nº 64537/20175 dessa Secretaria no seguinte sentido:
Gabinete do conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Encaminhamos os autos para ciência e providências que
v.exa. entender pertinentes.
Em atendimento
CM-1762/2016:

à

Decisão

Monocrática

DE-

Termo de Citação nº 1996/2017 – não encaminhamos
o termo visto que ligamos para conﬁrmar o endereço
e fomos informados (viúvo-Sr. José Avila – tel. 981330000) que a Sra. Edinália Silva de Almeida faleceu em
03/11/2017.
� Segue como prova a cópia da Certidão de Óbito da
mesma enviada pela ﬁlha Juliana – Tel.99860-9801.
Logo em seguida foi anexada cópia da certidão de óbito
da responsável, peça 12, fazendo prova do falecimento.
Considerando que as supostas irregularidades apontadas pela área técnica na ITI nº 1140/2017 não ensejam
dano e, portanto, não há que se falar em caso de futuro julgamento pela irregularidade das contas, em ressarcimento ao erário, restando como consequência tão somente a aplicação de multa e, considerando o caráter
personalíssimo desta, entendo pelo retorno do presente
processo a essa Secretária-geral das Sessões, haja vista a
necessidade de se aguardar o prazo de cumprimento do
termo de citação destinado ao senhor Fernando Eduardo Pezzin de Almeida.
Escoado que se remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para instrução regulamentar, momento
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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em que também se cuidará da situação jurídica da gestora falecida.

2016;

Conselheiro Relator

1.2. Arquivar os autos sem julgamento do mérito em razão do falecimento da senhora Edinália Silva de Almeida,
na forma do artigo 166 do Regimento Interno.

Da análise das justiﬁcativas.

2. Unânime.

Em conformidade com o Despacho elaborado pelo Relator desta prestação de contas, constata-se que a Sra. Ednália Silva de Almeida, responsável pelos indícios de irregularidade acima (itens 2.2 a 2.6), faleceu antes da elaboração da citação para esclarecimentos dos fatos apontados na ITI nº 1.1140/2017.

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Em função disso, sugere-se, quanto aos itens 2.2 a 2.6
desta Instrução Técnica, o arquivamento da prestação de
contas sem o julgamento do mérito, em função do falecimento da responsável, em conformidade com o artigo
166 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento Ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Acolher as justiﬁcativas apresentadas pelo senhor
Fernando Eduardo Pezzin de Almeida, responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas Anual de

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

ACÓRDÃO TC- 1439/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06599/2018-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018

www.tce.es.gov.br

UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ALENCAR MARIM
DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – ABRIL, MAIO E JUNHO 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 referentes
a abril, maio e junho de 2018, da Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do senhor Alencar Marim.
Mediante a Decisão SEGEX 4512018, 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 154/2018, o Núcleo de
Contabilidade e Economia – NCE veriﬁcou que as prestações de contas mensais foram encaminhadas e homologadas pelo jurisdicionado.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer 4313/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista o encaminhamento das Prestações de
Contas Mensais referentes a abril, maio e junho de 2018,
ratiﬁco o opinamento técnico e ministerial pelo arquivaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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mento 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.

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

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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:

ACÓRDÃO TC- 1441/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06009/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2014
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre

1.1. Arquivar os presentes autos, com base no artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Procuradores: BENETTI, LIMA & RUA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 17.982.063/0001-93), BRUNO RUA
BAPTISTA (OAB: 9935-ES), RICARDO BENETTI FERNANDES MOCA (OAB:14539-ES), VINICIUS OLIVEIRA GOMES
LIMA (OAB: 17159-ES)

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição

Responsável: Paulo Lemos Barbosa

AUDITORIA ORIUNDA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DESCUMPRIMENTO AO LIMITE LEGAL DE DESPESA
DE PESSOAL – ACOLHER AS RAZÕES DE DEFESA – AFASTAR A APLICAÇÃO DE MULTA DA LEI 10.028/2000
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de auditoria oriunda da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Alegre, exercício 2014, sob a responsabilidade do Sr. Paulo
www.tce.es.gov.br

Lemos Barbosa (processo TC 3901/2015), tendo a referida prestação de contas recebido desta Corte de Contas
parecer prévio pela rejeição das contas, nos termos do
PP 102/2017, conforme Certidão de Trânsito em Julgado 00489/2018-5.
Entre as irregularidades constantes do PP 102/2017,
consta o descumprimento ao limite legal com despesa
de pessoal – Poder Executivo, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual, foi autuado em apartado os presentes autos, objetivando a responsabilização pessoal do ex-prefeito, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/2000.
Considerando o princípio do contraditório e da ampla
defesa, foi efetuada a citação do Sr. Paulo Lemos Barbosa para apresentar suas alegações de defesa, nos termos
da Instrução Técnica Inicial – ITI 390/2018, Decisão Segex 398/2018 e Termo de Citação 692/2018.
Após a regular citação o responsável encartou defesa
(peça 1138/2018).
Na forma regimental, os autos foram encaminhados para
manifestação da área técnica, que através da Manifestação Técnica 0738/2018, apresentou a seguinte proposta:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Sugere-se manter a aplicação da multa de trinta por cento
sobre os vencimentos anuais do prefeito (Lei 3222/2012,
R$ 156.000,00) no exercício de 2014, de R$ 46.800,00,
equivalentes a 18.564,0619 VRTE’s, nos termos do artigo
5º, inciso IV, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000, em face
de infração ao art. 23 da LRF.
Posteriormente, o Órgão Ministerial anuiu a proposta
técnica, conforme Parecer 4180/2018, da lavra do proSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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curador Luis Henrique Anastácio da Silva.
Tendo o feito constado da pauta da 34ª sessão ordinária
da Primeira Câmara (10/10/2018), foi realizada sustentação pelo senhor Bruno Rua Baptista, representante do
senhor Paulo Lemos Barbosa, acostando-se as respectivas notas taquígrafas, memoriais e procuração (peça 21,
22 e 23 dos autos).
II FUNDAMENTOS
O presente processo foi formado para dar cumprimento à decisão do Plenário desta Corte de Contas, constante no Parecer Prévio 102/2017, disposto nos autos da
prestação de contas anual do município de Alegre, exercício 2014 (TC 3901/2015), objetivando a responsabilização pessoal do prefeito à época, Sr. Paulo Lemos Barbosa, pelo descumprimento do limite legal com despesa
de pessoal – poder executivo, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a consequente aplicação da sanção prevista no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
O responsável foi regularmente citado, conforme Decisão SEGEX 398/2018, tendo em vista a Instrução Técnica
Inicial 390/2018 e apresentou defesa, em suma alegando que aproveitou o prazo em dobro para recondução do
limite legal de pessoal, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão da queda do PIB nacional
que ocorreu em 2013 e 2014.
Nestas circunstâncias, aﬁrma a defesa que empreendeu todos os esforços e adequou tal limite de gastos nos
exercícios de 2015 e 2016, encerrando os mesmos abaixo do limite máximo estabelecido pela referida lei.
Analisando os presentes autos o nosso corpo técnico
não acolheu as justiﬁcativas do responsável, considerando que teriam dobrado o prazo para recondução do limi-

te de pessoal descumprido, conforme previsto na lei, e
ainda assim o responsável não teria adequado seus gastos, mantendo a aﬁrmativa quanto ao descumprimento
deste limite de pessoal de 2013 até 2015, na gestão do
Sr. Paulo Lemos Barbosa, conforme veriﬁcado nas respectivas prestações de contas anuais.
Pois bem.
Segundo se constata do Relatório Técnico Contábil – RTC
64/2016, no exercício em exame (2014) foram emitidos
alertas ao gestor responsável através dos seguintes processos:
TC 4954/14 – 1º quadrimestre de 2014 - foi veriﬁcado
percentual de 52,92% de gasto com pessoal e o gestor foi
alertado por descumprir o limite prudencial de 51,30%;
TC 7908/2014 – 1º semestre de 2014 - foi veriﬁcado percentual de 52,66% de gasto com pessoal e o gestor foi
alertado por descumprir o limite prudencial de 51,30%;
TC 4243/2014 – 2º semestre de 2014 - foi veriﬁcado percentual de 55,68% de gasto com pessoal e o gestor foi
alertado por descumprir o limite legal de 54%;
Neste cenário, o marco inicial do descumprimento ao limite legal no exercício sob análise deverá ser considerado o 2º semestre de 2014, o que em um primeiro momento obrigaria a recondução nos dois quadrimestres
seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre, segundo preceituado no art. 23 da LRF, in verbis:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites deﬁnidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terwww.tce.es.gov.br

ço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 169 da Constituição.
Todavia, a Lei de Responsabilidade estabelece que o prazo do citado 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:
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.
Nesta linha, há de se destacar que inobstante o aumento
da receita corrente líquida no âmbito municipal, no período de 2013 a 2015, conforme alegado pela área técnica, este fator não retira do município em questão a possibilidade de aproveitamento do benefício legal previsto no art. 66 da citada lei federal, ante a fácil constatação quanto ao comportamento do PIB nacional, estadual e regional no exercício de 2014, evidenciado como negativo.
Assim sendo, o gestor em comento, ao invés de ter dois
quadrimestres para se adequar (art. 23 da LRF), teria este prazo em dobro (art. 66 da LRF), computados a partir
do 1º semestre de 2014, o que equivale dizer que teria
para recondução ao limite legal imposto os quatro quadrimestres seguintes, no caso, até o 1º quadrimestre de
2016.
Importa ressaltar que o município em tela teria atingido no 3º quadrimestre de 2015 um percentual de gastos
com pessoal de 53,66% da RCL, conforme dados declaratórios enviados pelo sistema LRFWeb a este Tribunal:
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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No entanto, observou-se na ocasião de análise do processo TC 3181/2018, em que se pretendia multar o gestor com base na Lei 10.028/2000, em razão do descumprimento legal de gastos com pessoal no exercício de
2015, de que no sistema LRFWeb, o percentual de despesas com pessoal do executivo de Alegre em 2015 correspondeu a 53,66%, em cumprimento ao percentual
exigido pelo art. 20, inciso III, alínea ‘b’, da Lei de Responsabilidade Fiscal para os executivos municipais (54%),
enquanto com a apuração técnica este percentual foi de
54,65%, excedendo o citado limite em 0,65%, equivalente a R$432.414,70.
Na busca da verdade real, naqueles autos (TC 3181/2018)
efetuei novos cálculos, sobretudo, no intuito de dar explicação à divergência de percentual apontada na Instrução Técnica Conclusiva – ITC – 2577/2017, tendo
por base os elementos constantes da prestação de contas anual (processo TC 4896/2016 - peça complementar
10353/2016-6, relativos aos seguintes Anexos:
Balancete da Receita Orçamentária – somatório da Receita Tributária, de Contribuições, de Serviços, Transferências Correntes e Outras receitas Correntes;
Balancete da Despesa por Elemento de Despesa – somatório das despesas nas rubricas 3.1.90.11 (Vencimentos
e vantagens ﬁxas – pessoal civil), 3.1.90.13 e 3.1.91.13
(obrigações patronais orçamentárias e intra orçamentárias), 3.1.90.01 (inativos) e 3.1.90.03 (pensionistas), bem
como as deduções de despesas de exercícios anteriores
(3.1.90.92), sentenças judiciais (3.1.90.91), inativos com
recursos vinculados, além dos acréscimos decorrentes
de contratos de terceiros, também considerados os contratos temporários (3.1.90.04).
Deste modo, considerando os valores constantes no Ba-

lancete de Despesa e no Demonstrativo da Receita Arrecadada, reﬁz os cálculos, aproveitando a metodologia empregada pelo corpo técnico nas tabelas acima,
que resultaram no caso concreto em aplicação divergente da apresentada na Instrução Técnica Conclusiva - ITC
2577/2017:
Assim, considerando os cálculos acima refeitos, constatei que as receitas apuradas pela área técnica foram conﬁrmadas, todavia, as despesas apresentaram diferenças,
especiﬁcamente em razão da dedução da despesa decorrente de Decisão Judicial ou Sentenças Judiciais – rubrica
3.1.90.91 (R$618.101,85 + R$7.791,00 = R$625.892,85),
bem como o acréscimo devido aos contratos temporários – rubrica 3.1.90.04 (R$167.964,78).
Os cálculos naquela ocasião apurados demostraram que
o limite de gasto com pessoal do executivo de Alegre, no
exercício de 2015, alcançou o percentual de 52,78%, em
cumprimento ao art. 20, inciso III, alínea ‘b’, art. 19, inciso III, e art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar
101/2000, motivo pelo qual foi afastada a aplicação da
multa prevista no art. 5º, IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00.

Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), divergindo do entendimento vertido na Manifestação Técnica 00738/2018-1
e no parecer ministerial, VOTO, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO 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 ACOLHER as razões de defesa e AFASTAR a aplicação
da multa imputada, na forma da fundamentação constante do item II;
1.2 Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR, após as
formalidades legais.
2. Unânime.

Desta feita, portanto, reconheço legítimas as alegações
de defesa apresentadas pelo responsável, uma vez que
os esforços empreendidos pelo gestor para dar cumprimento ao limite de gasto com pessoal daquele executivo foram conﬁrmados nestes autos, considerando o percentual atingido de 52,78% ao ﬁnal de 2015.

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Neste sentido, e por consequência da recondução ao limite legal ﬁxado de 54%, no prazo estipulado na lei, entendo por afastar a aplicação da multa imposta nestes
autos.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
www.tce.es.gov.br

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

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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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- 1442/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07140/2016-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FAFIA - Faculdade de Filosoﬁa Ciências e Letras de
Alegre
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2015 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da FACULDADE
DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE – FAFIA,
referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
da senhora ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS, Diretora.
Nos termos do Relatório Técnico n. 298/2017, da Instru-

ção Técnica Inicial n. 482/2017 e da Decisão Monocrática n. 588/2017, a gestora foi citada em razão dos seguintes indícios de irregularidade:

fulcro no art. 84, inciso III, letra ‘d’, da Lei Complementar
n. 621/2012, expedindo-se, ainda, DETERMINAÇÕES dirigidas ao atual Diretor.

3.2.1.1. Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade;

Segue a transcrição da parte ﬁnal da Conclusiva:
“3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

3.2.2.1. Divergência entre o valor apurado no inventário
anua, dos bens patrimoniais móveis, e o saldo registrado
no Balanço Patrimonial;

Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras de Alegre, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Rosane
Maria Souza dos Santos.

3.4.1. Empenho, Liquidação e Pagamento da contribuição patronal ao RGPS em valor maior que o devido;

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

3.4.2. Consignação e recolhimento ao RGPS da contribuição retida do servidor em valor maior que o devido.

2.1 Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade. (ITI 482/2017 C/C ITEM 3.2.1.1 DO RTC 298/2017);

As justiﬁcativas apresentadas pela responsável foram
analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n.
1003/2018.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) afastou o indício tratado no item 3.2.2.1
do Relatório Contábil, renumerado como o tópico 2.2 da
Conclusiva.
A área técnica rejeitou as defesas relativas aos itens
3.2.1.1, 3.4.1 e 3.4.2 do Relatório Técnico, mantendo as
irregularidades, renumeradas como os tópicos 2.1, 2.3 e
2.4 da Conclusiva, quais sejam:
2.1. Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade;
2.3. Empenho, Liquidação e Pagamento da contribuição
patronal ao RGPS em valor maior que o devido;
2.4. Consignação e recolhimento ao RGPS da contribuição retida do servidor em valor maior que o devido.
Propôs que as Contas sejam julgadas IRREGULARES, com
www.tce.es.gov.br

2.3 Empenho, Liquidação e Pagamento da contribuição patronal ao RGPS em valor maior que o devido. (ITI
482/2017 C/C ITEM 3.4.1 DO RTC 298/2017);
2.4 Consignação e recolhimento ao RGPS da contribuição retida do servidor em valor maior que o devido. (ITI
482/2017 C/C ITEM 3.4.2 DO RTC 298/2017).
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 Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras
de Alegre, sob a responsabilidade da Sra. Rosane Maria
Souza dos Santos, Diretora da FAFIA, relativamente ao
exercício de 2015, com base no art. 84, inciso III, alínea d,
da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção
das irregularidades 2.1, 2.3 e 2.4 desta instrução.
Sugere-se, ainda,
Aplicar a multa prevista no artigo 135, I da Lei CompleSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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mentar 621/2012,
E a emissão de determinação à atual Diretora da FAFIA,
ou a quem lhe vier a substituir, para que:
Tome medidas efetivas no sentido de regularizar sua situação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, bem como de reaver o saldo de R$
9.983,00, registrado na conta bancária Caixa Econômica
Federal, ag. 1723n, c/c 1723 – FIES-DEP. CEF e encaminhe nota explicativa, junto aos arquivos EXTBAN e TVDISP integrantes da prestação de contas anual do exercício corrente, informando as providências tomadas e os
eventuais ajustes realizados. (Acho que se devem juntar
os dois por se referem à correção de um único chamamento da PCA)
Adote as medidas administrativas necessárias visando a
conciliação da folha de pagamentos do exercício ﬁnanceiro de 2015 à contabilidade, providenciando a compensação dos valores repassados a maior ao RGPS naquele exercício, caso ainda não tenham sido compensados.”
Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer de f. 97/98, da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, acompanhando a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a área técnica quanto ao afastamento do
indício de irregularidade tratado no item 3.2.2.1 do Relatório Contábil, adotando a análise constante do tópico
2.2 da Instrução Técnica Conclusiva como Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“2.2 Divergência entre o valor apurado no inventário
anual dos bens patrimoniais móveis, e o saldo regis-

trado no Balanço Patrimonial. (ITI 482/2017 C/C ITEM
3.2.2.1 DO RTC 298/2017):

como adquiridos à época da reavaliação, conferindo-lhes
a mesma expectativa de vida útil.

Base legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64

Ainda assim, uma vez que diante dos esclarecimentos
prestados não resta observada discordância entre registros ﬁscos e contábeis relativos aos bens patrimoniais
móveis da FAFIA, sugere-se que seja considerado saneado o indício de irregularidade.”

(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o citado informa que no exercício
de 2015 foi realizado o levantamento de toda a carga
patrimonial da FAFIA, para cálculo de reavaliação, depreciação, etc.
Em decorrência disso, o Inventário Anual de Bens Patrimoniais Móveis (arquivo 02_INVMOV_12) apresentou
colunas relativas a “valor aquisição”, “valor do bem novo”, “valor justo (mercado)”, “valor depreciável”, “valor
residual” e “estado do bem”.
Nesse contexto, o defendente aponta que o saldo ﬁnal
de R$ 16.052,32 corresponde meramente à estimativa de valor do bem ao ﬁm de sua vida útil, sendo, portanto, referência para confronto com os registros contábeis, o total da coluna relativa ao Valor Justo, totalizando R$ 160.514,90.
Da análise das colunas “valor justo (mercado)” e “valor depreciável”, observa-se que o total desta representa
exatos 90% do total daquela, não sendo compatível com
a depreciação de um único exercício ﬁnanceiro.
Ademais, ao considerar tais valores como depreciação
do exercício sob análise, estaríamos admitindo que todo
o patrimônio pertencente à FAFIA já teria cumprido sua
vida útil, não havendo mais o que depreciar.
De fato, tal entendimento ﬁca prejudicado, uma vez que
o Inventário não apresenta informação relativa à data de
aquisição do bem, tendo, aparentemente, tratado todos
www.tce.es.gov.br

Destaco que o saldo constante do Inventário de Bens
Móveis (arquivo INVMOV) é idêntico ao registrado no
Balanço Patrimonial (arquivo BALPAT), qual seja, R$
160.592,64, razão por que o indício deve ser afastado,
conforme concluiu a área técnica.
Quanto às irregularidades mantidas pelo corpo técnico,
cabem algumas considerações.
I – Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade
(item 3.2.1.1 do Relatório Contábil e 2.1 da Conclusiva)
Com base demonstrações contábeis e nos extratos bancários, o Relatório Técnico apurou uma divergência de
R$ 9.983,00, entre o saldo contábil e o saldo bancário
da conta da Caixa Econômica Federal n. 1723 (Agência
1723), conforme a Tabela 01, abaixo reproduzida:
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Banco Agência
021
104
104
104

138
0169-4
0169-4
1723

TOTAL

Conta

Fonte de
Recurso
11.434.016 10000000
168-5
10000000
168-5 apl.
10000000
1723 – FIES- 10000000
-DEP. CEF

Saldo do
Extrato
424,74
50,00
66.478,74
Não enviou
76.936,48 66.953,48
S a l d o
Contábil
424,74
50,00
66.478,74
9.983,00

Diferença
0,00
0,00
0,00
9.983,00
9.983,00

Segue a transcrição do Relatório Contábil:
“3.2.1.1 Não comprovação da totalidade do saldo de
disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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bilidade
Fundamentação legal: art. 7º, IN TC 34/2015
Não foi enviado o extrato bancário, do mês 12/2015, da
conta 1723 – FIES-DEP.CEF relacionada na tabela 01, impossibilitando veriﬁcar se as demonstrações contábeis
reﬂetem adequadamente a posição dos saldos constantes nos extratos bancários.
Proposta de encaminhamento
Desta forma, sugere-se CITAR a Sra. Rosane Maria Souza dos Santos para apresentar os saldos de disponibilidades registrados na contabilidade, encaminhando todos os estratos com saldo em 31/12/2015 pertinentes às
contas listadas na tabela 1, ou se for o caso, apresentar
justiﬁcativas devidamente documentadas pela não conformidade entre saldo contábil e de extrato bancário.”
A Defesa aﬁrmou que a conta não possui extrato físico,
pois os recursos do FIES, nela depositados, foram transferidos para o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e bloqueados pelo Governo Federal, devido à nota da Faculdade no ENADE. O bloqueio impediu
a consulta e a impressão de extratos, mas, como o saldo
é real, não poderia ser baixado.
A responsável solicitou orientações sobre o procedimento a adotar para evitar problemas futuros, indagando,
especialmente, sobre a possibilidade de cancelamento
do saldo contábil por portaria. Encaminhou, também, os
saldos contábeis dos períodos de 2012 a 2015 e a impressão da página do site do FNDE, informando que a
conta bancária não existia.
Na Conclusiva, a área técnica rejeitou as justiﬁcativas,
pois não foi apresentado nenhum documento bancário
de suporte ou qualquer comunicação do Governo Fe-

deral sobre o bloqueio dos recursos, bem como não foi
comprovada nenhuma iniciativa para a regularização da
situação da FAFIA junta ao FIES/FNDE.
Considerando que a carência documental não foi suprida e que o gestor não providenciou o desbloqueio dos
recursos, a análise conclusiva manteve a irregularidade,
sugerindo uma DETERMINAÇÃO para que a divergência
seja corrigida.
Tendo em vista que a diferença não foi sanada e que não
foi encaminhada uma documentação suﬁciente para
amparar as justiﬁcativas, acompanho a área técnica para manter a irregularidade, adotando o entendimento
constante da Conclusiva, que passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“2.1 Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade. (ITI 482/2017 C/C ITEM 3.2.1.1 DO RTC 298/2017):
Base legal: art. 7º, IN TC 34/2015
(…)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o citado aﬁrma que a conta bancária
Caixa Econômica Federal, ag. 1723n, c/c 1723 – FIES-DEP.
CEF, não foi mais movimentada desde 31/10/2013, tendo a FAFIA perdido o acesso à mesma.
Aﬁrma, ainda, que o saldo bancário de R$ 9.983,00,
relativo a recursos recebidos do FIES, teria sido transferido pelo governo federal, estando
o acesso condicionado a recadastramento no
site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, bem como ao resultado de avaliação
institucional realizada pelo Ministério da Educação MEC.
www.tce.es.gov.br

Contudo, em que pesem tais argumentos, não foi apresentado nenhum documento bancário relativo a essa
transferência, nenhum comunicado recebido do governo federal sobre tal procedimento, ou demonstrada
qualquer iniciativa por parte da FAFIA para reaver tais
valores.
Afora as mencionadas alegações, nessa fase de justiﬁcativas, foram unicamente trazidas conciliações bancárias
dos meses dezembro/2012, janeiro a dezembro/2013,
dezembro/2014 e novamente dezembro/2015, todas
desacompanhadas dos respectivos extratos bancários.
Sendo assim, diante da ausência de documentação de
suporte, não se tem elementos suﬁcientes para veriﬁcação desse saldo, seja na conta bancária informada
na presente PCA, seja na conta de destino como aﬁrma
o defendente, restando um total de R$ 9.983,00 sem a
devida comprovação.
Portanto, segundo o exposto, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.
Sugere-se, ainda, determinar à Diretora da FAFIA ou a
quem lhe vier a substituir, que tome medidas efetivas no
sentido de regularizar sua situação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem
como de reaver o saldo de R$ 9.983,00, correspondente
a recursos recebidos do FIES, fazendo constar em Nota
Explicativa aos arquivos EXTBAN e TVDISP integrantes da
PCA do exercício corrente, os documentos probatórios
acompanhados dos eventuais ajustes ocorridos.”
Apesar de manter a irregularidade, observo que a inconsistência poderá ser corrigida, antes que se transﬁgure
em dano ao erário, razão pela qual entendo que o fato é
passível de Ressalva com Determinação.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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II – Empenho, Liquidação e Pagamento da contribuição patronal ao RGPS em valor maior que o devido (item 3.4.1 do
Relatório Contábil e 2.3 da Conclusiva)
A partir da Folha de Pagamento (arquivo FOLRGP), o Relatório Contábil estimou o montante da contribuição patronal
devida ao Regime Geral de Previdência, obtendo a quantia de R$ 218.652,57.
Comparando o valor estimado com o Balancete de Execução Orçamentária (arquivo BALEXO), o setor competente observou que o empenho, a liquidação e o pagamento do INSS patronal foram superiores ao montante devido, segundo
evidenciado na Tabela 03, a seguir reproduzida:
Tabela 03: Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$ 1,00
Regime de previdência Empenhado (A)

Liquidado (B)

Pago (C)

Folha de Pgto (D)

RGPS
Totais

319.956,79
319.956,79

319.956,79
319.956,79

218.652,57
218.652,57

319.956,79
319.956,79

% Registrado
(B/DX100)
146,33 %
146,33 %

% Pago (C/DX100)
146,33 %
146,33 %

Fonte: Processo TC 7140/2016 - Prestação de Contas Anual 2015.
Segue a transcrição do Relatório Técnico:
“3.4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Com base nas peças que integram a prestação de contas anual (demonstrativo da dívida fundada, demonstrativo da dívida ﬂutuante, balancete da execução orçamentária da despesa, resumos da folha de pagamento, demonstrativo das
despesas liquidadas e recolhidas de contribuições previdenciárias, dentre outras peças apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013), avaliamos 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 o Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Município de Ibitirama não possui Regime Próprio de
Previdência.

Total de vencimentos (R$)
(A) Base de cálculo INSS informada na folha de pagamento
(B) Alíquota contribuição estimada
Contribuição patronal estimada devida = (A x B)

973.968,90
986.699,31
22,16%
218.652,57

3.4.1. Empenho, Liquidação e Pagamento da contribuição patronal ao RGPS em valor maior que o devido
Fundamentação legal: Arts. 40 e 195, inciso I da Constituição Federal.
Com relação à obrigação patronal paga, veriﬁca-se, na
tabela 03, que representa 146,33%, podendo ser considerados como passíveis de justiﬁcativa. Assim, veriﬁca-se que foram pagos a maior ao RGPS o montante de R$
101.304,22.

Nas tabelas a seguir, demonstramos os valores evidenciados nos demonstrativos contábeis referentes ao registro das
contribuições previdenciárias devidas pela unidade gestora, bem como, as contribuições previdenciárias retidas dos
servidores e recolhidas ao RGPS:

Conforme detalhamos anteriormente apuramos um
montante de contribuição patronal devida de R$
218.652,57. Em que pese a alíquota utilizada pelo Auditor que subscrevem o presente relatório não ser a efetivamente aplicada pela Unidade Gestora, ainda assim,
o valor empenhado, liquidado e pago, a título de obrigações patronais, registrado no balancete da execução
orçamentária (arquivo 03-15-BALEXO02.pdf) apresenta
muita divergência em relação ao valor apurado de contribuição patronal.

(...)

Proposta de encaminhamento

Observação a ser feita quanto ao valor da coluna “D” da tabela 03:

Assim, sugere-se CITAR a Sra. Rosane Maria Souza dos
Santos para apresentar os documentos e razões de justiﬁcativa que julgar necessários.”

O resumo da folha de pagamento contida no arquivo 02_FOLRGP_40.pdf apresenta o montante de R$ 986.699,31 como
sendo a base de cálculo utilizada para apuração da contribuição patronal, contudo não apresenta a alíquota sobre essa
mesma base. Assim, utilizando-se as informações contidas no resumo da folha de pagamento, foi realizada uma tentativa de apurar o valor da contribuição patronal devida, aplicando-se a alíquota de 22,16%, sendo 20% patronal e 2,16%
de risco acidente de trabalho. A seguir demonstra-se o cálculo realizado:
www.tce.es.gov.br

A Defesa justiﬁcou que a parte patronal paga ao INSS em
2015 foi de R$ 234.590,81, incluindo a contribuição de
terceiros e o saldo de 2014. Anexou a Listagem de PagaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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mentos ao Credor, relativa a 2015, e as Guias de Recolhimento das competências de dezembro/2014 ao mês
13/2015.
Na Conclusiva, o setor técnico rejeitou a alegação da defesa, pois as contribuições de terceiros e do exercício anterior não foram comprovadas. Com base no Balancete
de Veriﬁcação (arquivo BALVER), refez a comparação entre a parte patronal devida e o INSS empenhado, liquidado e pago, excluindo outras obrigações patronais antes computadas (FGTS e RPPS), conforme a Tabela 03-A,
abaixo reproduzida:
Tabela 03-A: Contribuições previdenciárias – unidade
gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7140/2016 - Prestação de Contas Anual 2015.
Considerando que a contribuição patronal empenhada
e paga (R$ 245.038,31) atingiu 112,07% da parcela devida (R$ 218.652,57), a área técnica manteve a irregularidade.
Observo que a FAFIA empenhou, liquidou e pagou o INSS
patronal em montante superior ao total devido, estimado com base na Folha de Pagamento, resultando na diferença de R$ 26.385,74 ou 12,07% a maior.
A responsável não logrou êxito em esclarecer a diferença, limitando-se a encaminhar a Listagem de Pagamentos, que já constava da prestação de contas (arquivo DEMCPA). Esse documento apenas elenca os repasses ao INSS realizados no exercício de 2015, sem indicar
a que período se referiram ou se incluíram rubricas não
computáveis. Desse modo, não foi possível considerar o
total apontado na Listagem (R$ 234.590,81) como sendo
o montante patronal do exercício de 2015, para ﬁns de

comparação com o valor devido.
A defendente também encaminhou as Guias de Recolhimento ao INSS, relativas às competências de 12/2014
a 13/2015, com os correspondentes Cheques. Tal documentação não esclarece qual é o valor devido da contribuição patronal nem discrimina a quantia efetivamente
paga pela FAFIA e pelos servidores, indicando, apenas, o
total repassado por mês ao Regime Geral.
Por sua vez, o Resumo da Folha de Pagamento (arquivo
FOLRGP), constante da prestação de contas, não atendeu ao formato e ao conteúdo exigidos na Instrução Normativa TC n. 34/2015, já que não informou a alíquota do
INSS incidente sobre a base de cálculo, dentre outras exigências. Por esse motivo, a área técnica estimou a contribuição patronal devida, a partir da base de incidência, informada na Folha, e no percentual médio de 22,16% (alíquota de 20% mais 2,16% de risco acidentário), cálculo
que não foi contestado pela defesa.
Em suma, a responsável não justiﬁcou o pagamento a
maior do INSS patronal, no exercício de 2015. A diferença de R$ 26.385,74 ou 12,07% poderia indicar, por exemplo, o pagamento de multa e juros moratórios. Mas, felizmente, as Guias juntadas aos autos indicaram o acréscimo de apenas R$ 75,10, a título de encargos ﬁnanceiros, ocorrido na competência 13/2015.
Uma vez que a FAFIA empenhou, liquidou e pagou o INSS
patronal em montante superior ao devido, resultando
na diferença de R$ 26.385,74 ou 12,07%, acompanho o
corpo técnico pela manutenção da irregularidade, adotando a análise constante da Instrução Conclusiva como
Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“2.3 Empenho, Liquidação e Pagamento da contribuiwww.tce.es.gov.br

ção patronal ao RGPS em valor maior que o devido.
(ITI 482/2017 C/C ITEM 3.4.1 DO RTC 298/2017):
Base legal: Arts. 40 e 195, inciso I da Constituição Federal.
(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o justiﬁcante alega que o total das
contribuições patronais ao RGPS pagas no exercício ﬁnanceiro de 2015 foi de R$ 234.590,81.
Dando suporte a sua argumentação, apresenta Listagem
de Pagamentos do Período de 01/01 a 31/12/2015, bem
como as respectivas Guias da Previdência Social – GPS.
Além disso, o defendente atribui a diferença, entre esse
total que aponta e os registros contábeis, a contribuições
do exercício de 2014, bem como de terceiros. Contudo,
tais valores não foram demonstrados nessa fase de justiﬁcativa, não havendo elementos para sua veriﬁcação.
Assim, em que pesem tais alegações, os registros contábeis exibem Encargos Patronais empenhados, liquidados e pagos em 2015 no total de R$ 319.956,79, conforme Balancete de Veriﬁcação (arquivo 02_BALVER_6,
Conta Contábil n. 312000000000).
Dito isso, note-se que essa é uma conta sintética,
agregando a movimentação das contas contábeis n.
312129900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS
(R$ 1.134,44), 312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS –
RGPS (R$ 245.038,31) e 312300000000 - ENCARGOS PATRONAIS – FGTS (R$ 73.784,04).
Já, em relação às contribuições devidas propriamente ditas, embora pareça discordar da estimativa de valor apurada no presente item, o justiﬁcante não reapresentou
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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o Resumo Anual da Folha de Pagamentos (arquivo 02_
FOLRGP_40) explicitando os valores devidos no período. Sendo, portanto, mantido o valor de R$ 218.652,57
como referência das obrigações patronais devidas no
período.
Diante de todo o exposto, segue novo confronto entre o
total das contribuições patronais devidas ao RGPS e seus
respectivos registros contábeis:
Tabela 03-A: Contribuições previdenciárias – unidade
gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7140/2016 - Prestação de Contas Anual 2015.
Nesses termos, uma vez que os valores pagos representam 112,07% dos valores devidos no decorrer do exercício de 2015, não são considerados como aceitáveis para
ﬁns de análise das contas.
Portanto, considerando que mesmo diante dos esclarecimentos apresentados as diferenças inicialmente observadas não foram reduzidas a níveis aceitáveis para ﬁns
de análise das contas, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.”
Entretanto, o pagamento a maior da contribuição patronal não é capaz de gerar prejuízos ao erário, pois não
haverá o acréscimo de encargos ﬁnanceiros e o excesso
poderá ser compensado futuramente, motivo pelo qual
entendo que a irregularidade é passível de Ressalva,
com a Determinação sugerida pela área técnica.
III – Consignação e recolhimento ao RGPS da contribuição retida do servidor em valor maior que o devido (item 3.4.2 do Relatório Contábil e 2.4 da Conclusiva)
O Relatório Contábil destacou que as inscrições e as baixas da contribuição descontada dos servidores foram su-

periores ao montante devido, segundo evidenciado na
Tabela 04, a seguir reproduzida:
Tabela 04: Contribuições previdenciárias – servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7140/2016 - Prestação de Contas Anual 2015.
Segue a transcrição:
“3.4.2 Consignação e recolhimento ao RGPS da contribuição retida do servidor em valor maior que o devido
Fundamentação legal: art. 40, 149 e 195, inciso II, da
Constituição Federal.
Com base no resumo anual da folha de pagamento dos
servidores vinculados ao RGPS e nos demonstrativos que
compõe a presente Prestação de Contas, identiﬁcou-se
o valor devido/liquidado e o valor devido/pago de contribuição previdenciária retida dos servidores, conforme
apresentado na tabela 04 anterior.
De acordo com os dados apurados, constata-se que a Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras de Alegre, no decorrer do exercício de 2015, recolheu aos cofres do Regime Próprio de Previdência Social 143.38% do montante
devido. Assim, veriﬁca-se que foram repassados a maior
ao RGPS o montante de R$ 38.414,89 relativos às contribuições dos servidores retidas em folha.
Ressalta-se a conta contábil 2.1.8.8.1.01.02.000 – INSS
registra saldo inicial, ou seja, saldo proveniente de exercícios anteriores, no valor de R$ 33.515,70. Assim, há a
possibilidade de durante o exercício de 2015 terem sido
recolhidos valores cuja retenção é proveniente de exercício diverso ao da presente prestação de contas. Contudo, nos arquivos enviados não é possível veriﬁcar se tal
possibilidade de fato ocorreu.
www.tce.es.gov.br

Proposta de encaminhamento
Assim, sugere-se CITAR a Sra. Rosane Maria Souza dos
Santos para apresentar os documentos e razões de justiﬁcativa que julgar necessários.”
Na Defesa, a responsável alegou que parte do excesso,
repassada ao INSS a título de contribuição do servidor,
referia-se à consignação de 2014 e à retenção de terceiros, no total de R$ 33.515,70.
Na Conclusiva, o setor competente reconheceu que o
valor de R$ 33.515,70 correspondia ao saldo do exercício de 2014, sendo que a quantia de R$ 25.903,79 foi paga em 2015.
Com base no Balancete de Veriﬁcação (arquivo BALVER)
e nos dados do Sistema CidadES, a área técnica refez a
comparação entre a inscrição do INSS descontado do
servidor, a baixa e a quantia devida, excluindo, do montante baixado, o saldo do exercício anterior, pago em
2015 (R$ 25.903,79), conforme a Tabela 04-A, a seguir
reproduzida:
Tabela 04-A: Contribuições previdenciárias – servidor
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7140/2016 - Prestação de Contas Anual 2015.
Considerando que a quantia inscrita e baixada (R$
102.248,01) atingiu 114,40% da contribuição devida (R$
89.376,91), a área técnica manteve a irregularidade.
Observo que a FAFIA descontou o INSS dos servidores
em montante superior ao total devido, calculado a partir da Folha de Pagamento (arquivo FOLRGP), resultando
na diferença de R$ 12.871,10 ou 14,40% a maior.
A defendente encaminhou as Guias de Recolhimento ao
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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INSS, relativas às competências de 12/2014 a 13/2015,
com os correspondentes Cheques. Tal documentação
não esclarece qual é o valor devido da contribuição do
servidor, não indica a presença de rubricas não computáveis, nem discrimina as parcelas do empregador e dos
servidores, mostrando, apenas, o total repassado pela
FAFIA ao Regime Geral.
Por sua vez, o Resumo da Folha de Pagamento (arquivo FOLRGP), constante da prestação de contas, informou
que os descontos a título de contribuição ao INSS somaram R$ 89.376,91, quantia inferior à inscrição e à baixa
(R$ 102.248,01), registradas no Balancete de Veriﬁcação
(arquivo BALVER) e no Demonstrativo da Dívida Flutuante (arquivo DEMDFL).
Em suma, a responsável não justiﬁcou o repasse a maior
do INSS do servidor, no exercício de 2015. A diferença
de R$ 12.871,10 ou 14,40% poderia indicar, por exemplo, o pagamento de multa e juros moratórios. Mas, felizmente, as Guias juntadas aos autos indicaram o acréscimo de apenas R$ 75,10, a título de encargos ﬁnanceiros, ocorrido na competência 13/2015.
Uma vez que a FAFIA descontou e recolheu o INSS do
servidor em montante superior ao devido, resultando na
diferença de R$ 12.871,10 ou 14,40%, acompanho o corpo técnico pela manutenção da irregularidade, adotando a análise constante da Instrução Conclusiva como a
Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“2.4 Consignação e recolhimento ao RGPS da contribuição retida do servidor em valor maior que o devido. (ITI
482/2017 C/C ITEM 3.4.2 DO RTC 298/2017):
Base legal: art. 40, 149 e 195, inciso II, da Constituição
Federal.

(...)

ual 2015.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Nesses termos, uma vez que tanto os valores liquidados
quanto pagos representam 114,40% dos valores retidos
no decorrer do exercício de 2015, não são considerados
como aceitáveis para ﬁns de análise das contas.

Conforme transcrito, o justiﬁcante alega que do total de
R$ 128.151,80 recolhidos em 2015, relativos ao recolhimento de contribuições retidas dos servidores vinculados ao RGPS, R$ 33.515,70 se referem a resíduos de exercícios anteriores e de terceiros.
De fato, conforme Balancete de Veriﬁcação (arquivo 02_
BALVER_6, Conta Contábil n. 218810102000), as consignações relativas ao INSS apresentaram um saldo inicial
em 2015 nesse valor de R$ 33.515,70.
Nesse contexto, admitindo-se que todo esse montante
tenha sido recolhido no exercício analisado, restariam
veriﬁcados recolhimentos relativos a 2015 no total de
R$ 94.636,10 (R$ 128.151,80 - R$ 33.515,70).
Porém, independente dessa hipótese, em consulta Balancete “Isolado por Conta Contábil” via Sistema CidadES,
veriﬁca-se que o saldo ﬁnal de R$ 7.611,91, exibido em
31/12/2015, foi todo recolhido no mês de janeiro de
2016.
Com isso, infere-se que tanto o saldo de R$ 33.515,70
relativo a retenções de exercícios anteriores, quanto
o total R$ 102.248,01 retido em 2015, foram integralmente recolhidos.
Diante de todo o exposto, segue novo confronto entre o
total das contribuições patronais retidas dos servidores
vinculados ao RGPS e seus respectivos registros contábeis:
Tabela 04-A: Contribuições previdenciárias – servidor
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7140/2016 - Prestação de Contas Anwww.tce.es.gov.br

Portanto, considerando que mesmo diante dos esclarecimentos apresentados as diferenças inicialmente observadas não foram reduzidas a níveis aceitáveis para ﬁns
de análise das contas, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.”
Entretanto, o recolhimento a maior da contribuição do
servidor não é capaz de gerar prejuízos ao erário, pois
não haverá o acréscimo de encargos ﬁnanceiros e o excesso poderá ser compensado futuramente, motivo pelo qual entendo que a irregularidade é passível de Ressalva, com a Determinação sugerida pela área técnica.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II,
e 86 da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO 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. pela REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação
de Contas Anual da FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE – FAFIA, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora ROSANE
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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MARIA SOUZA DOS SANTOS, dando-lhe quitação;
1.2. pela DETERMINAÇÃO ao atual gestor para que adote
as seguintes providências, devendo comprová-las na próxima prestação de contas anual a ser encaminhada ao Tribunal:
1.2.1. Quanto ao item I do Voto, regularizar a situação da
FAFIA junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, reaver o saldo de R$ 9.983,00, registrado na conta da Caixa Econômica Federal n. 1723 (Ag. 1723),
e encaminhar Nota Explicativa aos arquivos EXTBAN e TVDISP, informando as providências e os eventuais ajustes;

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- 1443/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03493/2018-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

1.3. pelo ARQUIVAMENTO, após o trânsito em julgado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL DE
JAGUARÉ – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. 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

O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 04499/20186, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
acompanhou a manifestação técnica, concluindo pela regularidade da prestação de contas, com expedição da recomendação.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

1.2.2. Quanto aos itens II e III do Voto, conciliar a Folha de
Pagamento do exercício ﬁnanceiro de 2015, providenciando a compensação dos valores repassados a maior ao Regime Geral de Previdência Social, caso ainda não tenham sido compensados.
2. Unânime.

Legislativo.

UG: CMJ - Câmara Municipal de Jaguaré
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: Joao Vanes dos Santos, Dejair de Siqueira

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

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.
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

Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade dos senhores JOÃO VANES DOS SANTOS
e DEJAIR DE SIQUEIRA.

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

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00300/2018-2 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03796/2018-9, 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 adote as
medidas administrativas necessárias a viabilizar a realização de procedimentos de controle necessários e suﬁcientes
a embasar o parecer técnico do controle interno do Poder

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade dos senhores JOÃO VANES
DOS SANTOS e DEJAIR DE SIQUEIRA, dando-lhes quitação;

www.tce.es.gov.br

1.2 RECOMENDAR ao atual gestor que adote as medidas
administrativas necessárias a viabilizar a realização de procedimentos de controle necessários e suﬁcientes a embasar o parecer técnico do controle interno do Poder LegisSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

253

ATOS DA 1a CÂMARA

lativo.:

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Responsável: Bernardete Maria Calenzani

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL DE
PIÚMA – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. 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- 1444/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03513/2018-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMP - Câmara Municipal de Piúma

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora BERNARDETE MARIA CALENZANI.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00311/2018-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03850/2018-1, 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 providencie
a adoção de medidas administrativas necessárias a viabilizar a realização de procedimentos de controle necessários e
suﬁcientes a embasar o parecer técnico do controle interno
do Poder Legislativo.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 04585/20187, de lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a
manifestação técnica, concluindo pela regularidade da
prestação de contas, com expedição da recomendação.

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, ACÓRDÃO 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 PIÚMA, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade da senhora BERNARDETE MARIA
CALENZANI, dando-lhe quitação;
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor que providencie a adoção de medidas administrativas necessárias a viabilizar a realização de procedimentos de controle necessários e suﬁcientes a embasar o parecer técnico do controle interno do
Poder Legislativo;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

4. Especiﬁcação do quórum:

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.

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

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85
da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a área
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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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

O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 04510/20189, de lavra do Procurador Luciano Vieira, 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, sem prejuízo da recomendação proposta pelo corpo técnico.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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.

Exercício: 2017

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

UG: CMMF - Câmara Municipal de Marechal Floriano

Conselheira Substituta

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

1. ACÓRDÃO

Responsável: David Klippel

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO 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- 1445/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03520/2018-6

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE MARECHAL FLORIANO – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR –
QUITAÇÃO –ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade do senhor DAVID KLIPPEL.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00307/2018-4 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03799/2018-2, o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
opinou pela regularidade da Prestação Anual.

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor DAVID
KLIPPEL, dando-lhe quitação;

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1446/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03531/2018-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMRB - Câmara Municipal de Rio Bananal
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: Judaci Geraldo Dalcumune Bolsoni

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO BANANAL – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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

4. Especiﬁcação do quórum:

Trata-se da Prestação de Contas Anual do CÂMARA MU-

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

www.tce.es.gov.br
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NICIPAL DE RIO BANANAL, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade do senhor JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI.

2. Unânime.

LAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00317/2018-8 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03847/2018-8, o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
opinou pela regularidade da Prestação Anual.

4. Especiﬁcação do quórum:

Trata-se da Prestação de Contas Anual da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora FABRICIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA.

O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 04740/20185, 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 deliberação que
submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade do senhor JUDACI GERALDO
DALCUMUNE BOLSONI, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

ACÓRDÃO TC- 1447/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04070/2018-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SRSV - Superintendência Regional de Saúde de Vitória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: Fabricia Forza Pereira Lima De Oliveira
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA – EXERCÍCIO 2017 – REGUwww.tce.es.gov.br

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00233/2018-4 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03493/2018-7, 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 04168/20182, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela
área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser
julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85
da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a área
técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO 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 SUPESegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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RINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora
FABRICIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA, dando-lhes
quitação;

UG: HINSG - Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: Nelio Almeida Dos Santos

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – HOSPITAL INFANTIL
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

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

ACÓRDÃO TC- 1448/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04833/2018-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Trata-se da Prestação de Contas Anual do HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade do senhor NÉLIO ALMEIDA
DOS SANTOS.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00260/2018-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03965/2018-9, 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 04821/20185, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela
área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser
julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85
da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a área
técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor NÉLIO
ALMEIDA DOS SANTOS, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. 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

1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

relativas ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do
Sr. Marcos Oliveira de Souza.

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

A 5ª Secretaria de Controle Externo por meio da Instrução Técnica Inicial – ITI n° 1381/2015, ﬂ. 8, sugeriu a notiﬁcação do responsável em razão da ausência de documentos integrantes da presente Prestação de Contas,
o que foi corroborado pelo Conselheiro Relator Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, mediante Decisão Monocrática –
DECM 1185/2015, ﬂ. 10.

2 a 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- 1409/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03870/2015-8

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: FMSMS-ES - Fundo Municipal de Saúde de Mimoso
do Sul
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: FUNDO M SAUDE MIMOSO SUL
Responsável: MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL – EXERCÍCIO DE 2014 – REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul,
www.tce.es.gov.br

Em atendimento ao Termo de Notiﬁcação n° 1732/2015,
o gestor apresentou devidamente os documentos requeridos.
Em seguida, a Secex Contas – Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou Relatório Técnico – RT
130/2016, ﬂs. 26/41, e ITI n° 420/2016, ﬂs. 42/44, onde sugeriu a citação do responsável para que apresentasse suas justiﬁcativas em razão das irregularidades apontadas a seguir, bem como a sua notiﬁcação para encaminhar extratos bancários de contas solicitadas:
3.1.1.1 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro;
3.1.1.2 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária do servidor (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro;
3.1.2.1 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro;
3.1.2.2 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária do servidor (RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro;
3.3.1.1 – Não conformidade, quanto aos bens em almoSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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xarifado, entre saldo de inventário e saldo contábil;
3.3.1.2 – Não conformidade, quanto aos bens móveis,
entre saldo de inventário e saldo contábil;
3.3.1.3 – Não conformidade, quanto aos bens imóveis,
entre saldo de inventário e saldo contábil.
Acolhendo o sugerido, foi proferida Decisão Monocrática
– DECM 810/2016, às ﬂs. 46/47.
Devidamente citado e notiﬁcado, o gestor apresentou
tempestivamente suas justiﬁcativas, às ﬂs. 54/69.
Ato contínuo, a Secex Contas elaborou Instrução Técnica
Conclusiva – ITC n° 3184/2016, às ﬂs. 273/292, sugerindo a este Tribunal que julgue REGULARES COM RESSALVAS as contas em questão, em razão da manutenção dos
itens 3.3.1.2 - Não conformidade, quanto aos bens móveis, entre saldo de inventário e saldo contábil, e 3.3.1.3 Não conformidade, quanto aos bens imóveis, entre saldo
de inventário e saldo contábil, do RTC n° 130/2016, expedindo-se determinações ao gestor.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
mediante Parecer n° 1714/2017 de lavra do Exmo. Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, às ﬂs. 299/306,
pugnando pelo julgamento IRREGULAR da presente PCA,
nos termos do art. 82, § 3° c/c art. 84, III, alíneas “a”, “d”
e “f”, da Lei Complementar n° 621/2012.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre

as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação
dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da
gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com
o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito
se encontra devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.
A Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta
Corte de Contas, em 31 de março de 2015, observado,
portanto, o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
O corpo técnico desta Corte de Contas, apontou a presença de irregularidades na Prestação de Contas em
questão, imputadas ao Sr. Marcos Oliveira de Souza, que
ora serão analisadas.
1. Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro (Item 3.1.1.1 do RTC n° 130/2016).
Foi observado que os valores apurados no resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao
Regime Próprio de Previdência (RPPS), referentes à contribuição patronal, registraram uma liquidação diversa
www.tce.es.gov.br

da apurada no Balancete da Execução Orçamentária, o
que possivelmente indica uma distorção nos demonstrativos contábeis, e consequentemente, nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro.
A divergência foi apurada em decorrência dos valores
apontados na Tabela 03 do RT n° 130/2016, ao veriﬁcar
que o resumo da folha de pagamento aponta um valor de
obrigações devidas de R$ 313.675,60, e a contabilidade
do fundo apontou para pagamentos incongruentes de R$
274.397,67, o que indica que a unidade gestora não tem
promovido adequadamente os recolhimentos devidos.
Em sede de justiﬁcativa, o gestor aﬁrmou que a contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul
realizou devidamente as liquidações de despesas de contribuição patronal, com base na folha de pagamento e no
demonstrativo da contribuição patronal, enviados mensalmente pelo setor de Recursos Humanos do órgão.
No entanto, a divergência de R$ 39.277,93 apurada, deu-se em razão de folhas de pagamento complementares,
enviadas esporadicamente pelo setor de RH à contabilidade, inserindo verbas remuneratórias que não foram
geradas na folha do mês de competência.
Assim, o gestor juntou aos autos duas folhas de pagamento (ﬂs. 71/79), requeridas ao setor de RH com a correção das divergências apontadas, sendo possível observar o resultado de R$ 279.585,84, semelhante ao valor apurado no Balancete da Execução Orçamentária (R$
274.397,67).
Isto posto, acompanhando o posicionamento técnico, entendo pelo afastamento da presente irregularidade.
2. Incompatibilidade na contribuição previdenciária do
servidor (RPPS) indica distorção nos resultados orçaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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mentário e ﬁnanceiro (Item 3.1.1.2 do RT n° 130/2016).

tário e ﬁnanceiro (Item 3.1.2.1 do RTC n° 130/2016).

O item em questão relata uma divergência apontada no
valor referente à contribuição retida do servidor, quando
confrontados o resumo anual da folha de pagamento dos
servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência
(RPPS) e o Balanço Financeiro.

Foi constatada uma divergência no valor da contribuição patronal, entre o apurado no resumo anual da folha
de pagamento dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência (RGPS) e o registrado no Balanço Orçamentário.

Em consulta a Tabela 04 do RT n° 130/2016, observa-se
que o resumo da folha de pagamento aponta um valor de
contribuições retidas de R$ 117.500,22, enquanto a contabilidade do fundo aponta repasses incongruentes de
R$ 169.412,83, o que indica que a unidade gestora tem
efetuado pagamentos superiores aos valores retidos.

Em análise a Tabela 06 do RT n° 130/2016, constata-se
que o resumo da folha de pagamento aponta um valor de
obrigações devidas de R$ 722.371,50, enquanto a contabilidade do fundo aponta pagamentos incongruentes
em R$ 545.196,82, ocasionando uma divergência de R$
42.363,28.

O gestor, em suas justiﬁcativas, apontou que tal divergência deve-se às folhas de pagamento complementares encaminhadas pelo setor de Recursos Humanos à contabilidade para liquidação, inserindo verbas remuneratórias
que não foram geradas na folha do mês de competência,
similarmente ao relatado no item anterior.

Em suas justiﬁcativas, o responsável alegou que a divergência apontada, deu-se novamente em virtude das folhas de pagamento complementares encaminhadas pelo
setor de Recursos Humanos, que geraram inconsistências
devido a inserção de verbas remuneratórias que não foram geradas na folha do mês de competência, assim como ocorreu nos itens anteriormente analisados.

A ﬁm de comprovar tais alegações, o responsável juntou às ﬂs. 86/98, duas folhas de pagamento referentes ao
RPPS, onde foi possível veriﬁcar que o valor da soma das
contribuições retidas dos servidores é de R$ 145.147,02,
abaixo do valor apresentado no Balanço Financeiro.
Em relação ao recolhimento a maior de R$ 24.265,81 efetivamente retido dos servidores, esclareceu-se que foi
decorrente do saldo anterior devido de R$ 26.882,31, na
conta contábil n° 21881010100, conforme Anexo XVII às
ﬂs. 85/86.
Diante do exposto, entendo por afastar a presente irregularidade.
3. Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RGPS) indica distorção nos resultados orçamen-

Ainda, solicitou ao setor de RH do Município que enviasse novo demonstrativo da contribuição patronal com a
devida correção das divergências apontadas, o que tornou possível veriﬁcar que a divergência é ainda maior
que o valor apontado pelo corpo técnico, de acordo com
a tabela a seguir:
Contribuições previdenciárias – unidade gestora
Regime Geral de Previdência Valores
Social
(A) Contribuições devidas – 765.660,46
Resumo Anual da Folha de Pagamento (Atualizado)
(B) Contribuições liquidadas – 764.734,78
Balancete de Execução Orçamentária
www.tce.es.gov.br

(C) Contribuições pagas – Ba- 545.196,82
lancete de Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor 220.463,74
(E) Diferença (D / A) – Percen- 28,79%
tual

Fonte: Processo TC 3870/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Por ﬁm, o gestor aﬁrma que parte da diferença apontada
de R$ 219.538,06 relativa ao recolhimento de contribuições patronais devidas e não recolhidas, foi devidamente
paga no início de 2015, no valor de R$ 58.721,77, e parcelado o saldo remanescente, conforme demonstrado às
ﬂs. 101/112.
Isto posto, acompanhando o entendimento técnico, afasto a presente irregularidade.
Insta ressaltar que, acolhendo a sugestão técnica, deve
ser expedida determinação ao atual gestor municipal ou
quem venha a lhe suceder, a adoção de medidas administrativas necessárias à caracterização ou elisão do dano ao
erário, decorrente do pagamento de multas e juros, tendo em vista o atraso no pagamento das obrigações previdenciárias, nos termos do art. 2° da IN TCEES 32/2014.
4. Incompatibilidade na contribuição previdenciária do
servidor (RGPS), indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro (Item 3.1.2.2 do RTC n° 130/2016).
A equipe técnica deste Tribunal, em análise das contas
em apreço, apontou uma divergência no valor relativo à
contribuição retida do servidor, tendo em vista que o resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência (RGPS) aponta um
valor de contribuições retidas em R$ 215.138,79, e o Balanço Financeiro indica um valor de R$ 192.079,06.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Em sua defesa, o gestor alega que o valor de R$
215.138,79 apontado, não reﬂete adequadamente os valores devidos pela unidade gestora, tendo em vista que o
resumo anual da folha de pagamento foi gerado com inconsistências pelo setor de Recursos Humanos do Fundo, assim como relatado nos itens anteriores, sendo R$
66.161,66 o valor correto.
Dessa forma, a partir das novas folhas de pagamento juntadas, foi possível veriﬁcar uma divergência maior, considerando a atualização feita nas folhas de pagamento e o
consequente aumento das contribuições retidas, conforme demonstrado a seguir:
Contribuições previdenciárias – servidor
Regime Geral de Previdência
Social
(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento (Atualizado)
(B) Contribuições consignadas
– Balanço Financeiro
(C) Contribuições recolhidas –
Balanço Financeiro
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
258.240,72
261.041,06
192.079,06
66.161,66
25,62%

Fonte: Processo TC 3870/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Ademais, aﬁrma que o Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul efetuou o pagamento de R$ 45.917,81, representando quase a totalidade dos valores devidos nos
primeiros meses de 2015, e o recolhimento de 92,16%, o
que restou devidamente comprovado às ﬂs. 129.
Dessa forma, acompanhando o entendimento técnico
em sua totalidade, afasto a presente irregularidade.

5. Não conformidade quanto aos Bens em Almoxarifado, entre saldo de inventário e saldo contábil (Item
3.3.1.1 do RTC n° 130/2016).
A partir da análise técnica realizada, veriﬁcou-se que não
constam nos autos os inventários dos bens patrimoniais,
e sim, apenas declarações de movimentação dos bens
nos arquivos 03-16-INVALM, 03-19-INVIMO e 03-22-INVALM, o que impossibilitou a veriﬁcação da compatibilidade entre os inventários e os saldos constantes no Balanço Patrimonial.
Justiﬁcando-se, o gestor relatou uma série de diﬁculdades que o Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul
tem enfrentado em razão das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e que junto à Prefeitura Municipal tem buscado implementar o controle
efetivo de todos os bens no patrimônio, capacitando seus
técnicos por meio de cursos e treinamentos.
Diante disso, alega que o Município realizou procedimento licitatório que tem por objeto a contratação de empresa especializada para realizar o levantamento patrimonial
da Prefeitura e do Fundo Municipal, que resultou no contrato sob o n° 503/2015, com a empresa Patrymon Services Eireli-ME, CNPJ 05.399.512/0001-96.
Ainda, consta às ﬂs. 131/132, que o gestor encaminhou a
relação dos bens em almoxarifado, e a partir desta, veriﬁcou-se a compatibilidade com os registros apresentados
no Balanço Patrimonial.
Isto posto, acompanhando o entendimento técnico, afasto a presente irregularidade.
6. Não conformidade quanto aos Bens Móveis, entre
saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.3.1.2 do RTC
n° 130/2016).
www.tce.es.gov.br

Como exposto no item supramencionado, não foram encaminhados os inventários dos bens patrimoniais, o que
impossibilitou a veriﬁcação entre estes e os saldos evidenciados no Balanço Patrimonial.
As justiﬁcativas apresentadas pelo gestor quanto ao item
em apreço, foram as mesmas apresentadas com relação
ao item anterior. Embora o gestor tenha encaminhado
a relação dos bens móveis, às ﬂs. 133/139, veriﬁcou-se
que a mesma está incompleta, pois consta apenas uma
listagem de veículos, no valor de R$ 121.563,00 e Tablets
no valor de R$ 43.760,00, totalizando a importância de
R$ 165.323,00, permanecendo uma divergência de R$
43.760,00 com relação ao valor de R$ 1.018.579,81 evidenciado no Balanço Patrimonial.
Diante do relatado, acompanhando o posicionamento
exarado pelo corpo técnico, as justiﬁcativas apresentadas
não foram suﬁcientes para sanar a presente irregularidade, e por esta razão, entendo por manter a irregularidade item em questão.
7. Não conformidade quanto aos Bens Imóveis, entre
saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.3.1.3 do RTC
n° 130/2016).
Assim como nos dois itens anteriores, constatou-se que
não foram encaminhados os inventários dos bens patrimoniais, o que impossibilitou a veriﬁcação entre estes e
os saldos evidenciados no Balanço Patrimonial.
O gestor apresentou as mesmas justiﬁcativas já expostas
nos itens 5 e 6. Entretanto, não apresentou a relação ou
o inventário de bens imóveis, constando às ﬂs. 140 apenas uma declaração dos valores no patrimônio de bens
imóveis.
Destarte, acompanhando o entendimento técnico em
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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sua integralidade, mantenho o presente indício de irregularidade.
8. Ausência de comprovação dos saldos informados no
termo de veriﬁcação das disponibilidades ﬁnanceiras indica distorção no saldo disponível (Item 4.4 do RTC n°
130/2016).
Visando o cumprimento por parte do gestor, à determinação constante no item 3 do Acórdão 522/2014 proferido nos autos TC 2308/2012, veriﬁcou-se que a ausência de diversos extratos bancários exigidos, necessários à
comprovação dos saldos ﬁnanceiros informados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades Financeiras.
Em atendimento à notiﬁcação, veriﬁcou-se que o gestor
encaminhou os extratos bancários ausentes, e quanto à
conta 624005-2, enviou a conciliação bancária com saldo zero, e o informe de rendimentos ﬁnanceiros de 2014
emitido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando a
ausência de rendimento no exercício, de onde depreende-se que o saldo em conta era zero.

razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Oliveira de Souza, relativas ao
exercício de 2014, nos termos do artigo 84, inciso II, dando quitação ao responsável, nos termos do artigo 86, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012
1.2. DETERMINAR ao atual gestor ou quem venha a sucedê-lo, em razão da manutenção dos itens 3.3.1.2 e
3.3.1.3 do RTC n° 130/2016, nos termos do artigo 162, §
2° do RITCEES:
A adoção de medidas com a ﬁnalidade de realizar os
ajustes contábeis necessários à correção das divergências apontadas nos saldos de bens móveis e imóveis de
2014, bem como encaminhamento, nas próximas prestações de contas, dos inventários de bens móveis e imóveis
compatíveis com as demonstrações ﬁnanceiras, nos termos do art. 96 da Lei Federal n° 4.320/1964;

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1410/2018 – SEGUNDA CÂMARA

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

A adoção de medidas administrativas necessárias à apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento
aos cofres do município, informando a esta Corte de Contas sobre o resultado alcançado, nos termos do art. 2° da
IN TCEES 32/2014;

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1.3. Dar ciência aos interessados;

Relator

1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

1. ACÓRDÃO

2. Unânime.

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

3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULARES COM RESSALVA – RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.

4. Especiﬁcação do quórum:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAU-

Isto posto, acompanhando o entendimento técnico, considero saneada a presente irregularidade.

www.tce.es.gov.br

Processo: 05688/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: SERGIO FARIAS FONSECA, SEBASTIAO FOSSE
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FNER:

(Doc. 56).

laridade com ressalvas ou irregularidade das contas.

RELATÓRIO

Devidamente citados (Docs. 57-70), os responsáveis Sr.
Sergio Farias Fonseca (doc. 71/72), e Sr. Sebastião Fosse
(docs. 73/74) apresentaram justiﬁcativas.

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 07 de abril de 2017, ou seja, dentro do prazo regimental.

Posteriormente, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Instrução Técnica
Conclusiva nº 03578/2018-5 (doc. 77), opinando pelo julgamento regular com ressalvas da presente prestação de
contas, com Recomendações e Determinações.

Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.

Remetido os autos ao Ministério Público de Contas, este
manifestou-se através de Parecer 04281/2018-1 (doc. 81)
da lavra do Procurador de Contas, Doutor Luis Henrique
Anastácio da Silva, que acordou com a Unidade Técnica,
anuindo a todos os termos elencados na Instrução Técnica Conclusiva e pugnando pelo julgamento regular com
ressalva da prestação de contas dos responsáveis.

É cediço que a este Tribunal de Contas compete julgar
as contas dos administradores e dos demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da Administração
direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as
fundações e as sociedades por eles instituídas ou mantidas, bem como as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas anual
da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, relativas
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Sebastião Fosse - Ordenador de Despesas.
Por meio de Manifestação Técnica 01451/2017-1 (doc.
49), a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, recomenda a análise simpliﬁcada Nível 2 na avaliação de Contas da Prefeitura Municipal de Jerônimo
Monteiro - PMJM.
Ato contínuo, a SecexContas elaborou o Relatório Técnico
Contábil 00890/2017-1 (doc. 50), e Instrução Técnica Inicial 01404/2017-7 (doc. 51), mas ambas, conforme Despacho 61548/2017-8 (Doc. 55), possuem erro de indicação quanto ao gestor a ser citado, de modo que houve a
elaboração de novo RTC e ITI.
Após atualização das partes (Doc. 52), a SecexContas manifestou-se novamente por meio de Relatório Técnico
Contábil 00960/2017-2 (Doc. 53), opinando pela citação
dos responsáveis, em razão dos seguintes indícios de irregularidade: a) Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras;
b) Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais imóveis; c) Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação
de Contas Anual.
A SecexContas anuiu ao exposto em RTC, e por meio de
Instrução Técnica Inicial – ITI 01405/2017-1 (Doc. 54), sugeriu a citação dos responsáveis alhures, que foi determinada através da Decisão Monocrática 01724/2017-2

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro PMJM, referente ao exercício de 2015, portanto, estamos
a apreciar as “Contas de Gestão”.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 71 a
75, da Constituição Federal; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e
administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas,
com o consequente julgamento pela regularidade, reguwww.tce.es.gov.br

Isto posto, veriﬁco que os autos se encontram devidamente instruídos, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Superada a análise das formalidades, passo à análise das
irregularidades apontadas pela Área Técnica.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
O corpo técnico deste Tribunal, em Relatório Técnico
00325/2017-4 (Doc. 04), observou a presença de inconsistências na Prestação de Contas sub examine, que merecem destaque neste voto:
Inconsistência entre os registros contábeis e bancários
relativos às disponibilidades ﬁnanceiras - (Item 3.2.1 do
RT 960/2017-2)
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88
De acordo com o Relatório Técnico (doc. 53), os extratos bancários e contábeis divergem, de modo que as
evidencias contábeis, não reﬂetem o exposto nos extratos bancários. Assim, os extratos bancários de conta
ag. 140, n.24.156.218, Banco do Brasil; assim como, os
extratos de contas ag.140, nos 21.563.812, 22.941.009,
22.946.354, 24.192.767, 24.193.146, 24.193.195,
24.193.328, 24.400.509, 24.433.435, 24.433.575,
25.237.611, 25.237.835, 26.460.378 e 26.460.519, todas do BANESTES, estão incompletos, pendentes de número de conta e período ao qual cada um se refere. Evidenciou ainda que os extratos de conta corrente Banestes, ag. 140, n. 23.476.872, referente ao mês de 12/2016,
não foram apresentados, assim como, não foram apresentadas aplicações vinculadas, enviadas apenas cópias
de extrato de conta Banestes, ag.140, n.2.942.423. Por
ﬁm, expõe o Corpo Técnico que o arquivo EXTBAN, referente a conta corrente Banestes, ag. 140, n.26.460.501 e
respectiva aplicação vinculada, exibe erro, de forma que
não há como veriﬁcar o saldo e a movimentação referente ao mês de 12/2016.
Em defesa/justiﬁcativa apresentada (Docs.71/72), o responsável, Sr. Sergio Farias Fonseca, inicialmente requereu direito de realizar sustentação oral, e anexou aos autos cópia dos extratos bancários e/ou declaração do banco relativo às contas requeridas alhures, ratiﬁcando a
exatidão dos valores apresentados nos extratos bancários/conciliação, com o saldo contábil.
Por outro lado, o responsável Sr. Sebastião Fosse, em defesa/justiﬁcativa (Docs. 73/74), alegou que as contas supraditas foram abertas objetivando arrecadação de recei-

tas de convênios que restaram frustrados, de modo que
tais contas não possuem saldo no ﬁnal do exercício do
ano de 2016, não sendo possível emissão do extrato bancário referente ao mês de dezembro de 2016 em razão
de problemas bancários. Anexou aos autos, objetivando
sanar a irregularidade em análise, conciliações e extratos
bancários referente ao mês de novembro de 2016, assim
como, o ﬂuxo de caixa de todo o ano de 2016.
Em análise das justiﬁcativas apresentadas, o NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
por meio de ITC 03578/2018-5 (Doc. 77) afastou a irregularidade, posto que o Sr. Sérgio Farias Fonseca, anexou
aos autos documentos solicitados/faltantes, e estes encontram-se em consonância com valores expostos no termo de veriﬁcação das disponibilidades.
Do compulsar dos autos, constato que os extratos, objeto
da irregularidade, foram de fato anexados ao processo,
conforme Doc. 72, sanando assim a irregularidade apontada, conforme exposto pelo próprio Corpo Técnico desta Corte de Contas.
Dessa forma, integro ao meu voto os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pela Equipe Técnica desta Corte
de Contas, e por entender que a documentação acostada aos autos fora suﬁciente, e está em consonância com
os argumentos apresentados pela defesa, acompanho a
equipe técnica e Ministério Público de Contas e afasto a
irregularidade em análise.
Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais imóveis - (Item 3.2.2.1 do RT
960/2017-2)
Base legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96
www.tce.es.gov.br

Veriﬁcou a equipe técnica que houve uma divergência
no valor de R$ 1.442.409,92 (um milhão, quatrocentos e
quarenta e dois mil, quatrocentos e nove reais e noventa
e dois centavos) entre o balanço patrimonial e o inventário de bens móveis.
Em defesa/justiﬁcativa apresentada (Docs. 73/74), Sr. Sebastião Fosse, informou que:
“Instrução Normativa TC nº 36, de 23 de Fevereiro de
2016, que dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis
ao Estado e aos municípios, o que se refere ao Reconhecimento, 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) quanto aos Prazos-limite para preparação de sistemas e outras providências de implantação, até 31 de Dezembro de
2018, e quanto à obrigatoriedade dos registros Contábeis
a partir de 01 de Janeiro de 2019”.
Alegou ainda que “a divergência se encontra apenas com
o item “obras em andamento”, deixamos claro que já estamos providenciando nos exercícios seguintes a devida
evidenciação e contabilização”.
O Corpo Técnico, em análise a defesa/justiﬁcativa apresentada pelo Sr. Sebastião Fosse, manteve a irregularidade com ressalva, sob a fundamentação de que a IN TCEES 36/2016, dispõe sobre novos prazos aplicáveis ao Estado e Município, quanto a adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais. Recomendou o Corpo Técnico que:
“atual gestor que observe as determinações impostas
pela IN 43/2017 com relação ao layout do inventário de
bens patrimoniais a ser encaminhado nas futuras prestações de contas”.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Quanto a irregularidade em análise, assim como o Corpo Técnico, veriﬁquei a prestação de contas apresentada pelos responsáveis, referente ao ano de 2017, autuada nesta Corte sob o nº 3273/2018-1, e constatei que
o saldo constante em Inventário Anual Sintético - Bens
Imóveis (Doc. 21 – Processo TC 3273/2018) está em consonância com o Balanço Patrimonial (Doc. 17 – Processo TC 3273/2018), constando inclusive no primeiro, o valor referente a “Obras em Andamento”. Contudo, os documentos apresentados tanto neste processo de prestação de contas (Docs. 04/05 e 11), quanto no Processo TC
3273/2018 (Docs. 17 e 21), não observaram o disposto na
Instrução Normativa 43/2017, que traz em seu corpo inclusive um modelo a ser seguido.

mento, sem, contudo, macular as contas do gestor, devendo ser objeto de ressalva.

Tais razões são suﬁcientes para integrar ao meu voto os
argumentos levantados pela área técnica, posto que,
apesar de a Instrução Normativa TC 36/2016 prever prazos para que a gestão se adeque ao sistema, assim como, para que registre a contabilidade adequadamente,
entendo que análise quanto aos bens imóveis restou prejudicada, posto que o detalhamento é fator decisivo para análise do item.

Por meio de RT 960/2017-2 (Doc. 53), o Corpo Técnico
constatou que a irregularidade em análise, resultou do
fato de não ter o Responsável tomado medidas suﬁcientes e necessárias “que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno conclusivo sobre a prestação de contas anual na sua totalidade”. Destacou ainda que isso se deu em
razão do exposto em Relatório e Parecer Conclusivo Do
Órgão Central Do Sistema De Controle Interno, acostado
aos autos em Doc. 29, que expôs a ausência na presente prestação de contas, de peças e anexos contábeis, de
modo que o sistema CidadES WEB, não homologou o período 12,13,14. Ressalvaram também que não foram realizadas auditorias nas áreas que compõem a PCA, assim
como, a “a equipe para exercício de 2017, só foi formada com a nomeação da Controladora Interna em 03 de
março de 2017, prejudicando a análise das contas para
a PCA 2016”.

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

Em sua Defesa/Justiﬁcativa, o Sr. Sebastião Fosse infor-

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Ademais, assim como evidenciado pela Equipe Técnica
desta Corte de Contas, a Lei de Orçamentos Públicos - Lei
4320/64, prevê em seu texto, a obrigatoriedade de controle por parte da gestão, de modo que esta registre tudo relativo aos bens móveis e imóveis. Assim, a justiﬁcativa apresentada não é plausível, já que como dito alhures o registro dos bens móveis é pressuposto de gestão.
Por outro lado, em razão da IN 36/2016, que prevê prazos para a adequação da gestão às formas, entendo que
assiste razão a equipe técnica, acompanho seu entendimento, no sentido de manter a irregularidade em co-

Não obstante, deve ser expedida determinação ao atual prefeito, Sr. Sergio Farias Fonseca que observe as determinações impostas pela IN 43/2017 com relação ao
layout do inventário de bens patrimoniais a ser encaminhado nas futuras prestações de contas.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual - (Item 3.3.1 do RT
960/2017-2)
Base Legal: art. 135, § 4º e 138, §3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.

www.tce.es.gov.br

mou que não respondia mais pelo município quando do
envio da PCA 2016, e também não foi convidado em nenhum momento, pela atual gestão, para esclarecer ou
sanar dúvidas referente a prestação de contas, ora em
análise, competindo exclusivamente ao atual gestor, observar o envio de PCA. Destacou em sua justiﬁcativa que
os funcionários da contabilidade permaneceram os mesmos, de modo que não seria justo responder por atos
que não praticou.
Ao analisar a defesa/justiﬁcativa do Responsável, o Corpo Técnico entendeu por afastar a irregularidade em comento, por reconhecer que o mesmo não respondia mais
pelo comando do Município ao tempo do envio da Prestação de contas, de modo que não seria responsável por
adotar as medidas necessárias ao envio da mesma.
Entendo que assiste razão o corpo técnico, uma vez que
o envio dos processos de Prestação de Contas, assim como as suas formalidades, deve ser observado por aquele
que é responsável pelo seu envio. Assim, o envio da presente Prestação de Contas, de fato não estava sob o controle do Sr. Sebastião Fosse, que como relatado, à época
do envio, já não respondia pelo Município.
Dessa forma, integro ao meu voto os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pela Equipe Técnica desta Corte de
Contas, e por entender que a justiﬁcativa apresentada fora suﬁciente, acompanho a Equipe Técnica e Ministério
Público de Contas e afasto a irregularidade em análise.

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nestes autos ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas da
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro - PMJM, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Sebastião Fosse, nos termos do inciso II, do artigo 84, da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro/ES que adote medidas suﬁcientes e necessárias a ﬁm de que o Controle Interno Municipal tenha condições de realizar uma análise completa
dos arquivos a serem encaminhados a esta Corte de Contas e embasar o parecer conclusivo, conforme estabelecidos na Instrução Normativa TC nº 43/2017;
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro/ES, que nas próximas prestações de contas que observe as determinações impostas
pela IN 43/2017 com relação ao layout do inventário de
bens patrimoniais a ser encaminhado nas futuras prestações de contas;
1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados;

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.

DE ITAGUAÇU– PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018 – CONHECER – IMPROCEDENCIA.

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

RELATÓRIO

ACÓRDÃO TC- 1411/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04394/2018-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: DARLY DETTMANN, SONIA LUMINATA COVRE FRANCO

Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Itaguaçu,
apresentada pela empresa PRIME Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. – EPP, alegando supostas irregularidades no Pregão Presencial nº 30/2018, que objetiva a
contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais com rede de empresa credenciadas objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços especializados
de manutenção, para atendimento da frota de veículos
e equipamentos operacionais do Município de Itaguaçu-ES.
Em síntese, alega (Doc. nº 02) a representante que:
O item 5.11 do Edital Pregão Presencial 30/2018, que trata “Dos Preços Praticados para o serviço”, ﬁxou valores
máximos para os orçamentos apresentados pelas oﬁcinas credenciadas, não demonstrando quais foram os parâmetros adotados para a ﬁxação de tais valores, o que
pode levar a inviabilização da realização de serviços pela
rede credenciada.

2. Unânime.

Representante: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Procuradores: ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB: 193321SP), RENATO LOPES (OAB: 406595-SP)

Através da Decisão Monocrática nº 312/2018 (Doc. nº
05), foi determinada a notiﬁcação dos responsáveis, Sr.
Darly Dettmann – Prefeito e Sra. Sonia Luminata Covre
Franco – Pregoeira, para que trouxessem aos autos, as
justiﬁcativas que julgassem necessárias.

4. Especiﬁcação do quórum:

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL

Devidamente notiﬁcados (Docs. 07/08), a Sra. Sonia Lu-

1.5. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.

www.tce.es.gov.br
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minata Covre Franco (Pregoeira), manifestou-se conforme Defesa/Justiﬁcativa 00713/2018-1 (Docs. 09/11),
e o Sr. Darly Dettmann conforme Defesa/Justiﬁcativa
00714/2018-5 (Docs. 12/13).

Assim, vieram os autos a este Gabinete (Doc. 37) para
emissão de voto.

Ante as justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis, os
autos foram encaminhados (Docs. 14/15) para a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização Não Especializadas – Secex Meios, que por meio de Manifestação Técnica nº 00568/2018-6 (Doc. 16) opinou pelo conhecimento da representação, indeferimento da medida cautelar,
que os autos caminhem sob o rito ordinário e notiﬁcação
dos responsáveis.

Conforme voto anteriormente proferido, conheço da presente representação e passo à análise do mérito recursal.

Como consequência, retornaram os autos a este gabinete (Doc. 17), e por meio de Voto do Relator 03140/20187 (Doc. 18), foi proferido voto para: conhecer da presente representação; indeferir medida cautelar requerida;
determinar que caminhem os autos sob o rito ordinário;
oitiva das partes. Voto ratiﬁcado por meio de Decisão –
01492/2018-9 (Doc. 19).

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

DO MÉRITO

Por ﬁm, em defesas apresentadas aos Docs. 27/29, os
responsáveis aduziram que os valores que serviram como parâmetro, foram estabelecidos com base em contrato (Contrato nº 085/2017) anterior, realizado pelo Município para o mesmo objeto (Doc. 29, pg. 01/19).
Pois bem.

Presença de cláusula restritiva/discriminatória no edital
do Pregão Presencial 30/2018 – Base Legal: Lei 8.666/93,
art. 3º, § 1º, I, c/c art. 14

Inicialmente, cumpre observar que a Constituição Federal/88 veda que as licitações contenham cláusulas restritivas à participação dos interessados. Vejamos:

A irregularidade em análise foi apontada pelo representante, que alegou que o item 5.11 do Edital Pregão Presencial 30/2018, que trata “Dos Preços Praticados para o
serviço”, ﬁxou valores máximos para os orçamentos apresentados pelas oﬁcinas credenciadas, não demonstrando quais foram os parâmetros adotados para a ﬁxação de
tais valores, o que pode levar a inviabilização da realização de serviços pela rede credenciada.

art. 37 [...] XXI ressalvados os casos especiﬁcados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá exigências de
qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Como consequência, a Secex Meios elaborou Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 03109/2018-3 (Doc. 32), opinando pela improcedência da presente representação.

Em suas Defesas (Doc. 10/12), alegam os responsáveis
que: a) os valores constantes no edital é uma média,
após pesquisas de mercado realizada nos municípios de
Itaguaçu e Itarana; b) que o valor constante no item 5.11
do edital, não inviabilizou os serviços, nem a competitividade do certame; c) duas empresas participaram do processo licitatório, sendo uma contratada com o valor de
desconto de 1,5% (um e meio por cento).

Por ﬁm, remetido dos autos (Doc. 35) os autos ao Ministério Público de Contas, este manifestou-se por meio de
Parecer Ministerial 03958/2018-9 (Doc. 36) de Lavra do
Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira,
no qual anuiu aos argumentos fáticos jurídicos, delineados na ITC 03109/2018-3.

Aduziram ainda os responsáveis que a anuência desta
Corte de Contas aos argumentos apresentados pela empresa Representante traria prejuízo ao Município, posto
que este contratou os serviços dentro de parâmetros prévios, que estão sendo atacados na presente representação, com o único objetivo de ver os valores da contrata-

Devidamente notiﬁcados quanto a decisão proferida (Docs. 20/26), o Sr. Darly Dettmann apresentou resposta a
notiﬁcação, conforme Doc. 27, assim como a Sra. Sonia
Luminata Covre Franco, conforme Doc. 28/29.

ção elevados.

www.tce.es.gov.br

No mesmo sentido discorre o art. 3º, § 1º, inciso I da lei
8.666/93, que aduz em seu texto que o princípio da Isonomia é o princípio responsável por garantir um tratamento igualitário entre os licitantes. Vejamos:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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[...]
§1º É vedado aos agentes públicos:
I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especíﬁco objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;
Nota-se que a ﬁnalidade da licitação é justamente a possibilidade de selecionar a proposta mais vantajosa, dá
efetividade ao princípio constitucional da isonomia, além
de promover o desenvolvimento nacional sustentável.
Dessa forma, considerando o estudo feito pela Equipe
Técnica, em ITC 03109/2018-3, no qual informa o Corpo
Técnico que “o Município contratou os serviços por valores exequíveis, considerando contratação anterior de
mesmo valor, vigente até o mês de abril do corrente ano”
e que haveria um favorecimento do interesse público em
detrimento do privado caso os parâmetros indicados pela Representante fossem adotados.
Entendo que a alegação do Representante de que ocorrerá no Edital Pregão Presencial 30/2018 uma restrição à
competitividade, não merece prosperar, posto que não
houve a inobservância do princípio da isonomia.
A administração, ao estabelecer valores máximos, levou
em consideração as necessidades econômicas do órgão.
Ou seja, estabeleceu tais valores, tendo como parâmetro um contrato ainda vigente, que possui objeto idêntico

ao do Edital Pregão Presencial 30/2018 e que certamente
despendia de valores que estão dentro do orçamento do
Município. Restou clara a intenção dos responsáveis em
observar os Princípios da Supremacia do Interesse Público Sobre o Particular e o da Indisponibilidade do Interesse Público pela Administração.
Assim, acompanho o entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, pela IMPROCEDÊNCIA da presente Representação, com base nos artigos 95, inciso I, c/c o artigo 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1. Conhecer a presente Representação, tendo em vista
a presença dos requisitos de admissibilidade, de acordo
com os 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento
Interno desta Corte de Contas;
1.2. Considerar improcedente a presente Representação, nos termos dos arts. 95, inciso I, c/c 99, §2º da LC
n. 621/2012.
1.3. Dar ciência aos interessados do teor da decisão conforme determina §7º, art. 307 do RITCEES;
www.tce.es.gov.br

1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes
autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1412/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04751/2015-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: HMSA - Hospital e Maternidade Silvio Avidos
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Marcelo Vaccari Dos Reis, Marcia Cristina
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Martins Schulz
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS (HMSA) – EXERCÍCIO DE 2014 – REVELIA – IRREGULARES – DETERMINAÇÃO - INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HMSA), referente ao exercício ﬁnanceiro de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Marcelo Vaccari dos Reis (Diretor Geral:
01/01 a 20/10/2014) e da Senhora Márcia Cristina Martins Schulz (Diretora Geral: 21/10 a 31/12/2014).
A 2ª SCE – Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Técnica Inicial nº 10/2016 (ﬂs. 26/27), acolhendo o
Relatório Técnico Contábil RTC 552/2015 (ﬂs. 12/25), opinou pela citação da Sra. Márcia Cristina Martins Schulz.
Emitida a DECM 20/2016 (ﬂ.28), acolheu a proposição
da área técnica e determinou a citação da responsável, o
que se efetivou por meio do Termo de Citação 040/2016
(ﬂ.29), “AR” juntado à ﬂ.31 recebido pela própria destinatária – Sra. Márcia Cristina Martins Schulz.
Diante da ausência da apresentação de quaisquer justiﬁcativas em resposta ao Termo de Citação 040/2016, foi
decretada a revelia da Senhora Márcia Cristina Martins
Schulz, conforme se depreende do Despacho exarado à
ﬂ. 35.
Instada a se manifestar, a SecexContas, por meio da Manifestação Técnica nº 239/2017-3 (ﬂs.38/40), considerando-se a relação do assunto tratado nos autos da ins-

peção instaurada no Processo TC-8699/2015, com a análise de contas realizada nestes, bem como a possibilidade
de repercussão da decisão de mérito nesta PCA, entendeu por bem sugerir o sobrestamento (suspensão) destes autos até a decisão de mérito a ser proferida no Processo TC-8699/2015. Proposição essa acolhida pelo Relator, como se vê pelo VOTO 2225/2017-5 (ﬂs.44/47), e sedimentada na DECISÃO 1503/2017-5 (ﬂs.48/51) – que à
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, SOBRESTAR a Prestação de Contas em exame, de responsabilidade da Sra.
MARCIA CRISTINA MARTINS SCHULZ, gestora do Hospital e Maternidade Silvio Avidos no exercício ﬁnanceiro de 2014, até a conclusão do mérito do processo TC8699/2015, nos termos do artigo 135, § 5º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, c/c o artigo 313, V, “a”
do Código de Processo Civil.
À ﬂ. 53 foi juntada a Certidão 314/2018-4 emitida pela
SGS, certiﬁcando que na sessão ordinária realizada em
24/10/2017 o Plenário desta Corte, na apreciação do
Processo TC-8699/2015 (que trata de Fiscalização – Inspeção realizada na Secretaria de Estado da Saúde – SESA), proferiu o Acórdão TC-1318/2017, disponibilizado
no Diário Oﬁcial Eletrônico em 11/12/2017, considerando-se publicado em 12/12/2017.
Em detrimento da decisão proferida nos autos do processo TC-8699/2015, o presente feito foi encaminhado
ao NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia para se manifestar a respeito.
Manifesta-se o NCE através da Instrução Técnica Conclusiva 739/2018-5 (ﬂs.55/62), que ao ﬁnal, pronuncia-se da
seguinte forma:
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legiswww.tce.es.gov.br

lação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR as contas do
Srª. Marcia Cristina Martins Schulz, no exercício de funções de ordenador de despesas da Unidade Gestora Hospital e Maternidade Silvio Avidos - HMSA, no exercício
de 2014, na forma do artigo 84, III da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Sugere-se DETERMINAR ao Hospital e Maternidade Silvio Avidos – HMSA, na pessoa de seu atual gestor que:
a) adote medidas administrativas objetivando veriﬁcar
se os ajustes contábeis citados nos itens 3.5.1.1, 3.5.1.2
e 3.5.1.3 do Relatório Técnico 552/2015 são suportados
por documentos hábeis, enviando o resultado da apuração junto à Prestação de Contas Anual de 2018;
b) instaure Tomada de Contas Especial, objetivando
apurar a responsabilidade pelos bens, no valor de R$
52.936,27, inscrito na conta contábil 797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS.
Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial
de Contas pronunciou-se às ﬂs. 66/67 por meio do Parecer nº 978/2018-1, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, e acolheu na íntegra os argumentos fáticos e jurídicos da manifestação técnica, transcrevendo, inclusive, a proposta de encaminhamento da ITC
739/2018-5.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas anuais, objeto de apreciação nos presentes autos, reﬂetem a conduta dos senhores Marcelo Vaccari dos
Reis e Márcia Cristina Martins Schulz, Diretores Geral, no
exercício de suas funções administrativas no Hospital e
Maternidade Silvio Avidos (HMSA), no exercício de 2014.
Ao longo da formação dos presentes autos, não mais se
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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mencionou o nome do Sr. Marcelo Vaccari dos Reis, tendo em vista que somente a Sra. Márcia Cristina Martins
Schulz foi citada para apresentar justiﬁcativas e/ou documentos, em razão dos achados detectados.
Quanto aos indícios de irregularidades apontados pelo
Relatório Técnico Contábil 552/2015 e mantidos pela Instrução Técnica Conclusiva 739/2018-5:
1. Realização de ajustes contábeis decorrentes da reavaliação de bens patrimoniais móveis, sem documentação de suporte, no total a débito de R$26.945,00 e a crédito de R$258.443,46. Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94
e 96; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002R/2011, art. 4º, § 2º (com alterações) – item 3.5.1.1 do
RTC 552/2015.
O que veriﬁcou a área técnica quanto a essa questão de ajustes de exercícios anteriores, é que, embora as Notas Patrimoniais números 2014NP00040,
2014NP00045 e 2014NP00047 apontem baixas de bens
móveis no total de R$26.945,00 e incorporações no total de R$258.443,46, não se tem elementos suﬁcientes
para identiﬁcação desses bens, uma vez que não foram
apresentadas cópias dos processos números 61893552,
67684114 e 67693750. Por esse motivo, foi necessária
a citação da responsável para que demonstrasse a origem desses ajustes, oportunizando também o encaminhamento dos referidos processos, em arquivos assinados com certiﬁcação digital, conforme art. 12, caput e parágrafo único, da IN TC 28/2013.
Declarada a revelia da responsável, diante da ausência de
justiﬁcativas e/ou documentação retiﬁcadora, mantida a
irregularidade.
2. Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial),

relativos aos valores lançados no exercício de 2013, no
SIAFEM, na conta contábil nº 199131902, sem documentação de suporte, no valor total de R$ 251.247,79.
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta
SECONT/SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º, § 2º (com
alterações) – item 3.5.1.2 do RTC 552/2015.
Embora as Notas Patrimoniais números 2014NP00065
e 2014NP00066, emitidas em 21/11/2014, apontem a
baixa de bens móveis lançados em duplicidade e sucateados, no total de R$ 251.247,79, não se tem elementos suﬁcientes para identiﬁcação de quais bens tiveram
seus valores baixados, uma vez que não foram apresentadas cópias dos respectivos processos. Cabe, também,
registrar que, mesmo após o encerramento do exercício de 2014, resta na conta contábil nº 797130102 (INCONSISTÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS) um saldo pendente de regularização, no total de R$
480.507,18. Sendo assim, havia necessidade que o gestor responsável justiﬁcasse o saldo baixado sem inscrição em diversos responsáveis apurados, podendo inclusive ter encaminhado cópia dos processos ns. 68318170
e 68319959, em arquivos assinados com certiﬁcação digital, conforme art.12, caput e parágrafo único, da IN TC
28/2013, bem como providenciasse e demonstrasse a
apuração e regularização do saldo remanescente no total
de R$ 480.507,18, de forma que a sua contabilidade venha a reﬂetir a real composição de seu patrimônio.

199131902 (Diversos Responsáveis em Apuração). Base
Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Lei Estadual 9.916/2012,
art. 1º; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002R/2011, art. 3º, § 2º, c/c art. 4º, § 1º, inc. II (com alterações) – item 3.5.1.2 do RTC 552/2015.
Mesmo após o encerramento do exercício de 2014, resta na conta contábil nº 797130102 (INCONSISTÊNCIA DE
SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS) um saldo pendente de regularização, no total de R$ 480.507,18.
Portanto, havia necessidade que o gestor responsável justiﬁcasse o saldo baixado sem inscrição em diversos responsáveis apurados, podendo inclusive ter encaminhado
cópia dos processos ns. 68318170 e 68319959, em arquivos assinados com certiﬁcação digital, conforme art.12,
caput e parágrafo único, da IN TC 28/2013, bem como
providenciasse e demonstrasse a apuração e regularização do saldo remanescente no total de R$ 480.507,18, de
forma que a sua contabilidade venha a reﬂetir a real composição de seu patrimônio.
Em relação a este item, observou-se, em consulta ao Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES, que o valor de R$ 480.507,18, inscrito na conta contábil 797130102 – INCONSISTÊNCIAS DE
SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS, foi baixado parcialmente no exercício de 2016, restando um saldo, no
valor de R$ 52.936,27, a ser regularizado

Assim, declarada a revelia da responsável, diante da ausência de justiﬁcativas e/ou documentação retiﬁcadora,
mantida a irregularidade.

Aqui também, diante da ausência de justiﬁcativas e/ou
documentação retiﬁcadora, visto que declarada a revelia
da responsável, ﬁca mantida a irregularidade.

3. Ausência de regularização no exercício de 2014, no
SIGEFES, do saldo de R$ 480.507,18, relativo aos valores lançados no exercício de 2013, na conta contábil nº

4. Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial),
relativos a perdas involuntárias com bens móveis por
destruição, morte ou extravio, sem documentação de

www.tce.es.gov.br
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suporte, no valor total de R$ 140.018,09. Base Legal: Lei
4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta SECONT/SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º, § 2º (com alterações)
– item 3.5.1.3 do RTC 552/2015.
Foram identiﬁcadas na conta contábil n.363110100 baixas
de bens patrimoniais móveis no total de R$140.018,095,
através das Notas Patrimoniais ns. 2014NP00046 e
2014NP00148, cujos históricos apontam a baixa de bens
patrimoniais sucateados por uso, remetendo aos processos ns. 66852994 e 67700187. Entretanto, da análise de
tais lançamentos não se tem elementos suﬁcientes para
identiﬁcação de quais bens tiveram seus saldos baixados.
Sendo assim, havia necessidade que o gestor responsável esclarecesse essas baixas, podendo inclusive ter encaminhado cópia dos processos ns. 66852994 e 67700187,
em arquivos assinados com certiﬁcação digital, conforme
art. 12, caput e parágrafo único, da IN TC 28/2013.
Novamente, ﬁca mantida a irregularidade, visto que declarada a revelia da responsável.

sentes autos, em detrimento do Processo TC-8699/2015.
Ocorre que, após a citação da responsável no presente
feito, tomou-se ciência da instauração de procedimento
ﬁscalizatório na modalidade inspeção, autuada no processo TC-8699/2015, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades concernentes à realização de despesas sem o prévio empenho na Secretaria de Estado
da Saúde – SESA, posteriormente ampliada para diversos
órgãos estaduais, em virtude de informações constantes
do Relatório de Contas de Governador 2015. Por sua vez,
a unidade gestora a que se refere esta prestação de contas anual estava inserida entre as possíveis irregularidades noticiadas acerca de despesas sem o prévio empenho. Sendo assim, prudencialmente, o presente feito foi
sobrestado, aguardando decisão de mérito nos autos do
processo TC-8699/2015. Concluso esses autos, por meio
da prolação do Acórdão TC-1318/2017 – Plenário, retornou o presente feito para ﬁnalização de sua análise – ITC
739/2018-5.

Diante da ausência de justiﬁcativas e/ou documentação retiﬁcadora, visto que foi decretada a revelia da Sra.
Márcia Cristina Martins Schulz, por não ter comparecido aos autos, a área técnica manteve as irregularidades
acima listadas, e consequentemente opinou pela irregularidade das suas contas sob o aspecto técnico-contábil, sugerindo, ainda, as determinações ao atual gestor, inclusive de instauração de Tomada de Contas Especial, objetivando a apuração de responsabilidade pelos
bens no valor de R$ 52.936,27, inscrito na conta contábil 797130102 – INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS, conforme se depreende da análise feita na Instrução Técnica Conclusiva ITC 739/2018-5.

Nesse contexto, diante da revelia decretada à Sra. Márcia Cristina Martins Schulz, mantenho as irregularidades
a ela atribuídas para considerar suas contas irregulares,
acompanhando, assim, o entendimento expendido pela
área técnica e encampado pelo Parquet de Contas. Entretanto, deixaram de se manifestar quanto ao outro gestor,
Sr. Marcelo Vaccari dos Reis, Diretor Geral no período de
01/01 a 20/10/2014, conforme consta informação no Relatório Técnico Contábil RTC 552/2015, ﬂs. 12/25, ao qual
não foi imputado irregularidade alguma, nem tão pouco
ocorreu notiﬁcação e/ou citação em seu nome, daí porque, considero regulares suas contas.

Cabe ressaltar ainda que, houve sobrestamento dos pre-

Ante o exposto, VOTO no sentido de que a Segunda Câ-

III – CONCLUSÃO

www.tce.es.gov.br

mara aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto
à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR IRREGULAR a prestação de contas sob a
responsabilidade da Sra. MÁRCIA CRISTINA MARTINS
SCHULZ, Diretora Geral do Hospital e Maternidade Silvio Avidos – HMSA, referente ao exercício ﬁnanceiro de
2014 (período de 21/10 a 31/12/2014), na forma do art.
163, inciso IV, do Regimento Interno, c/c o artigo 84, inciso III, alínea “d‟, da LC 621/2012;
1.2. APLICAR MULTA à responsável, Sra. MÁRCIA CRISTINA MARTINS SCHULZ, no valor de R$ 3.000,00 (três 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, inciso I do Regimento Interno, em virtude
da irregularidade mantida;
1.3. JULGAR REGULAR a prestação de contas sob a responsabilidade do Sr. MARCELO VACCARI DOS REIS, Diretor Geral do Hospital e Maternidade Silvio Avidos – HMSA, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2014 (período de
01/01 a 20/10/2014), nos termos do art. 84, inciso I, da
Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85 da mesma Lei;
1.4. DETERMINAR ao Hospital e Maternidade Silvio Avidos – HMSA, na pessoa de seu atual gestor que:
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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a) adote medidas administrativas objetivando veriﬁcar
se os ajustes contábeis citados nos itens 3.5.1.1, 3.5.1.2
e 3.5.1.3 do Relatório Técnico 552/2015 são suportados
por documentos hábeis, enviando o resultado da apuração junto à Prestação de Contas Anual de 2018;
b) instaure Tomada de Contas Especial, objetivando
apurar a responsabilidade pelos bens, no valor de R$
52.936,27, inscrito na conta contábil 797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS nos termos da IN TC 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; 4.2 Comunicar 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;
1.5. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1413/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04686/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: DTVM - Banestes Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Alexandre Coelho Ceotto, Vitor Lopes Duarte, Reveles Belarmino Dos Santos

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – DTVM BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR COM
RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).

O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).

I – RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da BANESTES DTVM – Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, exercício 2016, sob responsabilidade dos senhores Alexandre Coelho Ceotto (Diretor-presidente –Período: 01/01 a 31/12/16), Vitor Lopes
Duarte (Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros – Período: 01/01 a 31/12/16) e Reveles Belarmino dos Santos (Diretor de Operações – Período: 01/01 a 31/12/16).
www.tce.es.gov.br

O Relatório Técnico nº 00556/2017-5, peça 36, seguido
da Instrução Técnica Inicial 01107/2017-2, peça 37, elaborados pela SecexContas apontaram indicativos de irregularidade no seguinte item:
4.1.1 - Aumento inapropriado nos Investimentos – Participação em coligadas -Citar os responsáveis para apresentarem as alegações de defesa, pelos meios de Direito admitidos, quanto à ausência de mecanismos capazes
de legitimar a metodologia utilizada pela BANESCOR para
registrar contabilmente a origem dessas receitas (a apropriar) e, com isso, certiﬁcar-se de que o acréscimo ocorrido na conta de Investimentos – Participação em coligadas
está de acordo com a norma contábil vigente.
Considerando o apontamento, coube a citação dos responsáveis, senhores Alexandre Coelho Ceotto e Vitor Lopes Duarte, por meio dos Termos de Citação
01838//2017-7 e 01839/2017-1, peças 41 e 42, para conhecimento da Decisão Monocrática Preliminar
01573/2018-1, peça 40, com vistas a trazer aos autos justiﬁcativas pertinentes as inconsistências apontadas no
R.T 00556/2017-5.
Compulsando os autos, veriﬁca-se em 29/11/2017 (Protocolo 18782/2017-9) que os responsáveis apresentaram
Defesa/Justiﬁcativa, peças 54, bem como Peça Complementar 06867/2018-1, com vistas a sanar as inconsistências.
Analisados todos os argumentos e provas apresentados,
a área técnica por meio da Instrução Técnica Conclusiva 02651/2018-7, peça 59, conclui por julgar REGULAR
COM RESSALVA a prestação de contas dos Senhores Alexandre Coelho Ceotto, Vitor Lopes Duarte e Reveles Belarmino dos Santos, no exercício da função de ordenador
de despesas da BANESTES DTVM - Banestes DistribuidoSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ra de Títulos e Valores Mobiliários S/A, no exercício de
2016, sugerindo, ainda, DETERMINAR ao atual ordenador
de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que promova a regularização da distorção veriﬁcada nos registros
contábeis relativos à conta de Investimentos – Participação em controlada da BANESTES DTVM S/A (Controladora), decorrente do registro direto e integral, no resultado
da BANESCOR, do valor de R$9.000.000,00 recebido em
contrapartida ao compromisso de celebrar as operações
objeto do “Acordo Operacional e Outras Avenças”, para
que seja devidamente reconhecido e apropriado no resultado dos exercícios a que pertencer.

Contas 03416/2018-1 subscrito pelo digno Procurador
Luís Henrique Anastácio da Silva, peça 63, acompanhou
integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da ITC 02651/2018-7, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.

O Ministério Público de Contas se manifestou através do
parecer do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva,
peça 63, que corroborou com a área técnica, por ocasião
dos termos contidos na ITC 02651/2018-7, pugnando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas dos responsáveis, bem como pela expedição da Determinação ora sugerida.

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

Após, vieram-me os autos para análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que a análise contábil da presente Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, dos
senhores Alexandre Coelho Ceotto, Vitor Lopes Duarte e
Reveles Belarmino dos Santos, no exercício da função de
ordenador de despesas da BANESTES DTVM – Banestes
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, frente a Instrução Técnica Conclusiva 02651/2018-7, peça 59,
elaborada pela SecexContas que concluiu pela REGULARIDADE COM RESSALVA das referidas contas;
Considerando também que o Ministério Público Especial
de Contas, através de Parecer do Ministério Público de

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2651/2018-7,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo
técnico.

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da BANESTES DTVM – Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, exercício de 2016,
ora em discussão, sob a responsabilidade dos senhores
Alexandre Coelho Ceotto, Vitor Lopes Duarte e Reveles
Belarmino dos Santos, nos termos do art. 84, inciso II,
da Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhes a devida
QUITAÇÃO, conforme artigo art. 86 da mesma lei.
1.2. DETERMINAR ao atual ordenador de despesas, ou a
quem lhe vier a substituir, para que promova a regulariwww.tce.es.gov.br

zação da distorção veriﬁcada nos registros contábeis relativos à conta de Investimentos – Participação em controlada da BANESTES DTVM S/A (Controladora), decorrente do registro direto e integral, no resultado da BANESCOR, do valor de R$9.000.000,00 recebido em contrapartida ao compromisso de celebrar as operações objeto do “Acordo Operacional e Outras Avenças”, para que
seja devidamente reconhecido e apropriado no resultado
dos exercícios a que pertencer.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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ACÓRDÃO TC- 1414/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03529/2018-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMF - Câmara Municipal de Fundão
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Eleazar Ferreira Lopes, Angela Maria Coutinho Pereira
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR –JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal De Fundão, exercício 2017, que
tem como objeto apreciação quanto a atuação do gestor
responsável no exercício das funções administrativas, em
atendimento ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo e à Instrução Normativa 43/2017.
Tendo sido apresentada dentro do prazo legal (art.
139, RI TCEES 261/2013) e com base na Resolução TC
297/2016, art. 6º, parágrafo único, inciso I, foram analisadas pela área técnica através do Relatório Técnico Nº
00316/2018-3, que ao ﬁnal da análise opinou por julgar regular a prestação de contas dos gestores Sr. Eleazar Ferreira Lopes e Sra. Ângela Maria Coutinho Pereira,
exercício 2017.
Em concordância com o RT Nº 00316/2018-3 (peça 47),
a Instrução Técnica Conclusiva Nº 03846/2018-3 (peça

48), opinou pela REGULARIDADE das contas nos moldes
sugeridos, considerando a completude da análise feita.
De igual forma, o douto representante do Ministério
Público de Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, através do Parecer do Ministério Público de Contas
04584/2018-2, (peça 52), manifestou-se em conformidade com a área técnica, que sob o aspecto técnico-contábil, pugnou pela REGULARIDADE da presente prestação
de contas anual.

área técnica, exposto por ocasião da ITC 03846/20183, opinando pela REGULARIDADE das presentes contas,
adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante deste, independente de transcrição.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto
à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO

II – FUNDAMENTAÇÃO

Conselheiro Relator

Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 03846/2018-3, a conclusão foi nos seguintes termos:

1. ACÓRDÃO

9. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAM ENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação a Conduta da presidência da Câmara Municipal de
Fundão sob a responsabilidade da Senhora Ângela Maria
Coutinho Pereira e do Sr. Eleazar Ferreira Lopes, no exercício de funções administrativas, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas da Sra. Ângela Maria
Coutinho Pereira e do Sr. Eleazar Ferreira Lopes, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Fundão, ora em discussão, sob a
responsabilidade da Sra. Ângela Maria Coutinho Pereira e
do Sr. Eleazar Ferreira Lopes, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (conSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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vocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1415/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04526/2018-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FUNREBOM - Fundo Especial de Reequipamento do
Corpo de Bombeiros Militar
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Carlos Marcelo D Isep Costa
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (FUNREBOM) – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FUNREBOM, exercício 2017, que tem como objeto apreciação quanto a atuação do gestor, no
exercício das funções administrativas, em atendimento
ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito
Santo e à Instrução Normativa 43/2017, ﬁgurando como
responsável o senhor Carlos Marcelo D´Isep Costa.
Tendo sido apresentada dentro do prazo legal (art. 139,
RITCEES 261/2013) e com base no art. 6º, parágrafo único, inciso I, da Resolução TC 297/2016, foram analisadas pela área técnica através do Relatório Técnico Nº
00201/2018-4, que ao ﬁnal opinaram por JULGAR REGULAR a prestação de contas do gestor responsável, referentes ao exercício 2017.
Em concordância com o RT Nº 00201/2018-4, a Instrução Técnica Conclusiva Nº 03363/2018-3 - peça 45, por
meio de seu subscritor, opinou também pelo julgamento
do presente feito nos moldes sugeridos, considerando a
completude da análise feita.
No mesmo compasso, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira, através do Parecer do Ministério Público de Contas 04135/2018-8, peça 49, manifestou-se em consonância com a área técnica, pugnando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.

ação do (s) gestor (es) responsável (eis), no exercício de
funções administrativas no (a) Administração Geral a Cargo do Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros Militar - FUNREBOM, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Carlos Marcelo
D´Isep Costa, na forma do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 03363/2018-3,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante deste, independente de transcrição.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto
à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO

II – FUNDAMENTAÇÃO

Conselheiro Relator

Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 03363/2018-3, a conclusão foi nos seguintes termos:

1. ACÓRDÃO

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAM ENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuwww.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FUNREBOM, exercício de 2017, ora em discussão, sob a responsabilidade do senhor Carlos Marcelo
D´Isep Costa, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhe a devida QUITAÇÃO,
conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1416/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 04618/2018-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FEPI - Fundo Estadual Dos Direitos da Pessoa Idosa
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Julio Cesar Pompeu, Alessandro Luciani
Bonzano Comper
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

des sugeridos, considerando a completude da análise feita.
De igual forma, o douto representante do Ministério
Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, através do Parecer do Ministério Público de Contas
03789/2018-9, (peça 45), manifestou-se em conformidade com a área técnica, que sob o aspecto técnico-contábil, pugnou pela REGULARIDADE da presente prestação
de contas anual.
II – FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:

Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 2966/2018-1, a conclusão foi nos seguintes termos:

I – RELATÓRIO

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAM ENTO

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, exercício 2017, que tem como objeto apreciação quanto a atuação do gestor responsável no exercício das funções administrativas, em atendimento ao Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Espírito Santo e à Instrução Normativa 43/2017.

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do (s) gestor (es) responsável (eis), no exercício de
funções administrativas no (a) Administração Geral a Cargo do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, no
exercício de 2017.

Tendo sido apresentada dentro do prazo legal (art. 139,
RI TCEES 261/2013) e com base no art. 6º, parágrafo único, inciso I, da Resolução TC 297/2016, foram analisadas
pela área técnica através do Relatório Técnico Contábil Nº 00170/2018-2, que ao ﬁnal da análise opinou por
julgar regular a prestação de contas dos gestores Júlio
César Pompeu e Alessandro Luciani Bonzano Comper,
exercício 2017.
Em concordância com o RTC Nº 0170/2018-2 (peça 37), a
Instrução Técnica Conclusiva Nº 2966/2018-1 (peça 39),
opinaram pelo o julgamento do presente feito nos molwww.tce.es.gov.br

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do (s) Sr. (s). Júlio César
Pompeu e Alessandro Luciani Bonzano Comper, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2966/2018-1,
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante deste, independente de transcrição.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da do
Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, ora em discussão, sob a responsabilidade dos senhores Júlio César
Pompeu e Alessandro Luciani Bonzano Comper, relativas
ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos
responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1417/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04164/2018-1
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: IPS - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município de Serra
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMINADA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial
com origem em auto apartado do processo TC 930/2013,
conforme determinado no item 1.9 do Acórdão
1122/2017, proferido no bojo do processo TC 930/2013,
pelo Plenário desta Corte de Contas, com a ﬁnalidade de
www.tce.es.gov.br

alcançar as pessoas jurídicas envolvidas na realização da
aplicação ﬁnanceira realizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS.
Consta naqueles autos, referentes a representação do
Ministério Público de Contas, que o Instituto de Previdência do Município de Serra contratou, sem licitação ou
credenciamento, a empresa BRL Trust Investimentos, administradora do fundo de renda ﬁxa Elo, e investiu nesse fundo R$ 40.000.000.00 (quarenta milhões de reais),
constituído em 20% por papéis/ativos do Banco BVA SA.
Segundo o teor do Acórdão TC 1122/2017, a Lei do Município estabeleceu que a transação de contratação de instituição ﬁnanceira para administração da carteira de investimentos do IPS deveria ser aprovada pelo Conselho
Deliberativo do Instituto, bem como também transações
que envolvessem o patrimônio ou os bens do Instituto de
Previdência (art. 81 da Lei Municipal 2.818/2005).
Nos termos do art. 80 da Lei Municipal 2.818/2005, o
Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência de Serra é composto de 10 (dez) membros e para aprovação
das referidas transações fazia-se necessário o quórum/
presença de metade mais um dos membros do Conselho deliberativo.
Ocorre, como registrado no Acórdão 1122/2017, que
apenas dois membros se encontravam presentes na reunião que deliberou pela contratação da empresa BRL
Trust Investimentos, administradora do fundo de renda
ﬁxa Elo, onde foi efetuado o investimento do Instituto.
Neste sentido, o Relatório de Auditoria Especial (RA-E 3/2013) apontou que ”os rendimentos aferidos pelo
Fundo ELO não apresentavam, nos 12 meses que antecederam a aplicação, índices que justiﬁcassem de forma
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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inconteste a necessidade de migração dos fundos, nos
quais as aplicações até então vinham ocorrendo”.
Consta ainda no referido relatório que o Fundo de Renda
Fixa Elo cobrava taxa de administração de 0,8% ao ano,
quatro vezes maior que o Banco do Brasil e a CEF, em fundos de características parecidas, também que a cota de
liquidação era D+541 dias, ou seja, quando solicitado o
resgate, somente após 18 meses os recursos seriam entregues enquanto em outros fundos esse prazo normalmente não passa de dois dias.
A instrução processual informa que 30 (trinta) dias após a
aplicação, o mencionado Banco BVA, que compunha parcela da carteira do fundo, foi objeto de intervenção do
Banco Central, vindo posteriormente a ter a sua falência
decretada pela Justiça Paulista, o que acarretou na perda de parcela do investimento efetuado pelo Instituto no
fundo, da ordem de oito milhões e oitocentos mil reais,
valor de março de 2013.
Diante desse contexto, a Representação foi julgada procedente, especialmente por se ter como temerária a aplicação ﬁnanceira e a comprovação de que o Diretor Presidente do IPS, Sr. Luiz Carlos de Amorim, e a Diretora Administrativa e Financeira do IPS, Sra. Tereza Elisa dos Santos Piol, realizaram aplicação de recursos ﬁnanceiros sem
a anuência do conselho deliberativo do IPS (no quórum
legal previsto), conﬁgurando desobediência ao preceituado no § 5º do Art. 80 e incisos V e VII do art.81da Lei Municipal nº 2818/2015.
Encaminhados os autos a área técnica para cumprimento
do determinado no Acórdão TC 1122/2017, a Secretaria
de Controle Externo de Previdência e Pessoal elaborou a
Manifestação Técnica 490/2018-8 sugerindo o reconhecimento da carência de interesse processual no prossegui-

mento destes autos, em razão de não se terem indícios
da participação de demais responsáveis, além daqueles
já responsabilizados no referido Acórdão, a ensejar o arquivamento dos autos, na forma como prevista no inciso
III, do art. 330 da Resolução TC 261/13 (RITCEES) .
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas se manifestou nos autos e, por meio do Parecer
4060/2018-3, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados na Manifestação da SecexPrevidência.
Após, vieram-me os autos para análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Em sua análise, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal diz que o presente processo tem por
origem o item 1.9 do Acórdão TC 1122/2017, com o seguinte teor:
Sejam formados autos apartados, nos termos do art. 281
da RESOLUÇÃO TC Nº 261 de 2013, com a ﬁnalidade de
alcançar as pessoas jurídicas envolvidas na realização da
aplicação ﬁnanceira realizada pelo IPS de forma solidária,
inclusive a Massa Falida do Banco BVA SA se for o caso.
Por sua vez, ao julgar procedente a Representação apresentada pelo douto Ministério Público de Contas, o Acórdão TC 1122/2017 manteve as seguintes irregularidades:
ACÓRDÃO 1122/2017
(...)
3.1 – Aplicação Financeira de Recursos Sem Autorização
Legal (item 2.1 da ITC 5994/2013)
Responsáveis: Luiz Carlos de Amorim – Presidente do IPS
Tereza Eliza dos Santos Piol – Diretora Administrativa e Financeira
www.tce.es.gov.br

3.2 – Aplicação Financeira Temerárias (item 2.2 da ITC
5994/2013)
Responsáveis: Luiz Carlos de Amorim – Presidente do IPS
Tereza Eliza dos Santos Piol – Diretora Administrativa e Financeira
3.3 – Da Contratação Direta da Empresa BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda, para Prestação
de Serviços de Aplicações Financeiras (item 2.3 da ITC
5994/2013).
Responsáveis: Luiz Carlos de Amorim – Presidente do IPS
Tereza Eliza dos Santos Piol – Diretora Administrativa e Financeira
Nos termos da Manifestação Técnica 490/2018-8, reporta a SecexPrevidência que o referido Acórdão não menciona eventual norma transgredida por pessoa jurídica,
tampouco conduta e respectivo nexo de causalidade com
as irregularidades mantidas no dispositivo e direcionadas
às pessoas físicas dos gestores do Instituto.
E continua:
Ainda assim, visando seu cumprimento, analisou-se a inicial da Representação do Parquet de Contas e o Relatório
da Auditoria Especial RA-E 13/2013, realizada no Instituto de Previdência para instrução da Representação.
Da análise dessas peças e como se observa no item anterior (breve resumo), o Investimento no Fundo Elo foi precedido de uma série de transgressões a normas do ordenamento jurídico, inclusive ﬁnanceiramente não se mostrava uma opção atraente. Como pontuado pela equipe
no relatório de auditoria, havia melhores opções na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, tanto em termos de remuneração, quanto de liberdade de movimenSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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tação dos recursos.
Com isso, consegue-se até intuir cenário em que demais
atores poderiam ter interesse no abastecimento do Fundo Elo com recursos vinculados ao RPPS do Instituto de
Previdência, mesmo que a custa de prejuízos do Instituto
de Previdência Municipal.
Entretanto, não há nada nos autos que objetivamente
permita inferir condutas e nexos de causalidade diretamente relacionados a demais atores, além daqueles já
responsabilizados no Acórdão 1122/2017.
Vale registrar ainda que foi realizada auditoria especial e
não se vislumbrou imputação de responsabilidade a pessoas jurídicas, até porque, pelo contexto, eventuais liames escusos não se encontrariam documentados.
Nessa perspectiva, documentadamente comprovado, os
gestores do IPS foram os responsáveis pelo investimento
temerário no Fundo Elo.
Vale registrar, muito embora o Instituto tenha contratado
sem licitação ou credenciamento a Empresa BRL Trust Investimentos, administradora do fundo de renda ﬁxa Elo,
tal irregularidade é da administração pública e não se revela transmitir à pessoa jurídica contratada, em especial
para lhe imputar responsabilidade objetiva, ou solidária
com os contratantes, pelo insucesso de parcela sua carteira de investimentos.
Da mesma forma com relação à empresa BRL Trust Investimentos não se tratar de instituição ﬁnanceira pública, já
que quem se mostraria obrigado a atender a precedentes
desta Corte de Contas, de contratar apenas com instituições oﬁciais públicas, primordialmente seria o ente público (no caso o IPS).
Também não consta nos autos, nem se consegue infe-

rir, eventual descumprimento contratual da Empresa BRL
Trust Investimentos que teria causado ou contribuído para o prejuízo do Instituto, tampouco eventual desconformidade do Fundo Elo para com a legislação federal. Como registrou a equipe de auditoria, mesmo após a intervenção do Banco Central, o Fundo permaneceu funcionando, de onde se extrai sua validade/conformidade perante a Comissão de Valores Mobiliários, reguladora da
atividade, inclusive o Fundo Elo apresentou resultados
positivos, a partir do 1º mês da intervenção:
RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL RA-E 3/2013
(...)
Ao compulsar os documentos atinentes à aplicação sob
análise e, em especial, o Relatório de Viagem (Doc.10)
elaborado pela Dra. Josiane Alvarenga Rocha Lugon, advogada do IPS, sobre a assembleia de cotistas do Fundo
ELO realizada nos dias 28 e 29/01/2013, é possível constatar que o Fundo de Investimento Renda Fixa ELO foi
criado pela BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações
Ltda. e que hoje é administrado pela BRL Trust DTVM
S.A.
(...)
O prejuízo observado no Fundo de Renda Fixa sob avaliação foi ocasionado pela existência em sua carteira de alguns papéis negociados com a chancela do Banco BVA.
Destaca-se que grande parte dos papéis integrantes da
carteira do fundo está atrelada a Títulos Públicos do Tesouro Nacional e é, em virtude deste fato, que uma parcela considerável dos recursos investidos não foi atingida.
De posse dos extratos (Doc.11) é possível aferir, conforme tabela abaixo, que nos primeiros 30 dias da aplicação
www.tce.es.gov.br

o rendimento, em função da intervenção no Banco BVA
S.A., foi negativo, voltando a apresentar índices positivos nos meses seguintes,
Como expôs o Acórdão 1122/2017, o Sr. Luiz Carlos de
Amorim e Sra. Tereza Eliza dos Santos Piol, respectivamente Diretor Presidente e Diretora Administrativa e Financeira do Instituto, detinham o poder de decidir e autorizar as movimentações ﬁnanceiras dos recursos dos
RPPS:
ACÓRDÃO 1122/2017
(...)
É certo que o Sr. Luis Carlos Amorim, ao optar por fazer
uma transação vultosa com recursos ﬁnanceiros vinculados ao RPPS sem anuência da maioria dos membros do
Conselho Deliberativo daquele instituto de previdência,
agiu em total desconformidade com a lei municipal vigente e com as demais legislações, normas e resoluções
aplicáveis à matéria.
Vislumbro no presente caso que o Sr Luiz Carlos de Amorim detinha o poder de decidir e autorizar as movimentações ﬁnanceiras dos recursos dos RPPS, no qual para
efetivação da aplicação era necessária a assinatura da
Sra. Tereza Eliza dos Santos Piol, o que não seria possível sem a sua assinatura. Restando, portanto devidamente demonstrado que a efetivação da transação ﬁnanceira feita com os recursos vinculados ao RPPS foi realizada
com aval da Sra. Tereza Eliza dos Santos Piol.
Com isso, a Empresa BRL Trust Investimentos contratou
com os representantes legais do Instituto e que inclusive detinham competência para assinatura do contrato e
respectiva adesão ao fundo de renda ﬁxa Elo, administrado por ela.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Também merece destaque que o Fundo Elo continha em
sua composição percentual em papeis do Banco BVA.
Com isso não se tratou da contratação propriamente do
Banco BVA, o que torna distante eventual nexo de causalidade entre o prejuízo causado ao IPS e irregularidades
na administração do Banco que, como amplamente noticiado, veio a falir:

nestes autos, alinho-me ao posicionamento sustentado
na Manifestação Técnica 490/2018-8 e no Parecer Ministerial 4060/2018-3.

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL RA-E 3/2013

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

(...)

Processo: 04257/2018-2

Conselheiro Substituto

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

O prejuízo observado no Fundo de Renda Fixa sob avaliação foi ocasionado pela existência em sua carteira
de alguns papéis negociados com a chancela do Banco
BVA. Destaca-se que grande parte dos papéis integrantes da carteira do fundo está atrelada a Títulos Públicos
do Tesouro Nacional e é, em virtude deste fato, que uma
parcela considerável dos recursos investidos não foi atingida.

1. ACÓRDÃO

Exercício: 2017

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

UG: FMDC - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor de São Gabriel da Palha

Por esse aspecto, muito embora o Fundo de renda ﬁxa Elo
contasse com percentual na sua composição de sua carteira de papéis do Banco BVA, não se consegue elementos suﬁcientes para o alcance da massa falida do Banco
BVA, tampouco da Empresa BRL Trust Investimentos.
Com base nisso, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal vislumbra ao analisar o presente feito o reconhecimento da carência de interesse processual
no seu prosseguimento, haja vista não se terem indícios
da participação de demais responsáveis, além daqueles
já responsabilizados no Acórdão TC 1122/2017, e sugere
o arquivamento dos autos, na forma como prevista no inciso III do art. 330 do Regimento Interno desta Corte de
Contas (MT nº 490/2018-8).
Nesse passo, considerando a análise técnica proferida

III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.1. ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do art.
330, III, da Res. 261/13, Regimento Interno deste TCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

ACÓRDÃO TC- 1418/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: Paulo Henrique Colombi
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I - RELATÓRIO

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
de São Gabriel da Palha, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob a responsabilidade do Senhor Paulo Henrique Colombi.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS

Considerado apto o processo para análise e instrução, foram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que através do Relatório Técnico
00269/2018-2 concluiu pela regularidade das contas do
responsável enquanto ordenador de despesas no exercício em destaque, com sugestão de recomendação, com
base na análise técnico-contábil promovida junto aos do-

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo.

www.tce.es.gov.br
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cumentos disponibilizados a esta Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos de controle predeﬁnidos, foi realizada a análise de consistência
dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não
processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 1) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados

cessados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada subtraído o total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

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

Tabela 2) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
49,94
Balanço Orçamentário (b)
49,94
Divergência (a-b)
0,00

Tabela 4) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de
Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária
na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 3) Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.

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

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

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar pro-

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
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) informado no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informado no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 5) Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informado no Balanço
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 6) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
87.830,35
Balanço Orçamentário (b)
87.830,35
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017

deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 8) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Patrimonial (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

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

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017

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

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

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial
(coluna exercício anterior), conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 7) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Patrimonial (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício 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

Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais
e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:

dos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos
saldos credores, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 10) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 87.900,15
Ativo (BALPAT) – I
69,80
Variações Patrimoniais Dimi- 87.830,35
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 87.900,15
+V
Passivo (BALPAT) – III
69,80
Resultado Exercício (BALPAT) 3.878,31
– IV
Variações Patrimoniais Au- 91.708,66
mentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.

Tabela 9) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
3.878,31
Balanço Patrimonial (b)
3.878,31
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
2.264,65
Balanço Patrimonial (b)
2.264,65
Divergência (a-b)
0,00

Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Tabela 11) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
87.830,35
Dotação Atualizada (b)
125.632,00
Execução da despesa em rela- -37.801,65
ção à dotação (a-b)

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos sal-

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas

www.tce.es.gov.br

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:

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Anual/2017
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”.
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem
ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um
dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis
até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem
o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de
bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos
os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa ﬁnalidade, inclusive os decorrentes de operações que transﬁram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o
saldo bancário evidenciados no Termo de Veriﬁcação das
Disponibilidades

Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00

Tabela 12) Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades Em
R$ 1,00

Balanço Patri- Inventário
monial
(b)
(a)
Estoques
0,00
0,00
Bens Móveis 69,80
69,80
Bens Imóveis 0,00
0,00
Bens Intangí- 0,00
0,00
veis

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 43/2017, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta
Aplicação

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.

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:

Tabela 13) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2017, relativos às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis reﬂetem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários.
Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e
de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2017:
www.tce.es.gov.br

Descrição

Diferença
(a-b)
0,00
0,00
0,00
0,00

ANÁLISE DA DÍVIDA ATIVA
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi editada com o
objetivo de garantir uma melhor gestão dos recursos públicos. Fundada na responsabilidade ﬁscal e na transparência pública, estabeleceu normas visando ao alcance
do equilíbrio sustentável das contas públicas.
Dentre suas premissas, a lei impôs aos administradores
públicos, além da limitação dos gastos, uma melhor gestão das receitas públicas, dentre as quais se destacam a
instituição e efetiva arrecadação das receitas de competência do ente da federação.
Nesse contexto e sob a ótica da gestão ﬁnanceira a cargo dos ordenadores de despesas, avaliou-se, com base
nas demonstrações contábeis e demais peças integrantes
desta prestação de contas anual, se os atos de gestão praticados pelos gestores responsáveis, no decorrer do exercício em análise, evidenciam o exercício de ações voltaSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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das para o cumprimento das determinações contidas na
LRF, em especial, se a dívida ativa está sendo objeto de
cobrança administrativa e/ou judicial.
Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT)
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os registros nas contas contábeis representativas da dívida ativa da unidade
gestora:
Tabela 15) Análise da Dívida Ativa Tributária
Saldo anterior – DEMDAT
Acréscimos no exercício –
DEMDAT
Baixas no exercício – DEMDAT
Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a)
Saldo contábil - BALPAT (b)
Divergência (a-b)

4.566.536,24
1.285.731,33
642.857,61
5.209.409,96
0,00
5.209.409,96

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Veriﬁca-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos de
natureza tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge dos saldos
das respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Tabela 16) Análise da Dívida Ativa Não Tributária
Saldo anterior - DEMDAT
Acréscimos no exercício –
DEMDAT
Baixas no exercício – DEMDAT
Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a)
Saldo contábil - BALPAT (b)
Divergência (a-b)

9.291.332,24
457.542,30
0,00
9.748.874,54
0,00
9.748.874,54

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017

Veriﬁca-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
de natureza não tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge dos
saldos das respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Tabela 17) Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não
tributária)
Saldo anterior - DEMDAT
Acréscimos no exercício –
DEMDAT
Baixas no exercício – DEMDAT
Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a)
Saldo contábil - BALPAT (b)
Divergência (a-b)

13.857.868,48
1.743.273,63
642.857,61
14.958.284,50
0,00
14.958.284,50

Fonte: Processo TC 04257/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Ao analisar as tabelas 15,16 e 17, veriﬁcou-se que as divergências apontadas decorrem de valores que foram
apresentados no Demonstrativo da Dívida Ativa e não
constam valores registrados no Balanço Patrimonial.
Veriﬁcando os documentos encaminhados por esta Unidade Gestora, inseridos no sistema Cidades Web TCEES
relativos à PCA/2017, constatou-se que o arquivo DEMDAT pertence a outra Unidade Gestora, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, que, por sua vez, estão registrados os mesmos valores. Cabe ressaltar que o Fundo
não é agente arrecadador de receitas.
Tal situação pressupõe falhas na inserção do arquivo a ser
encaminhado ao TCEES, motivo pelo qual se opina pela
irregularidade, entretanto, é passível de ressalva, e sugere-se recomendar ao atual gestor responsável, que nas
futuras prestações de contas, atente para as informações
a serem encaminhadas no arquivo do Demonstrativo da
www.tce.es.gov.br

Dívida Ativa.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 3758/20183, elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, manifestou seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 269/2018-2, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu
posicionamento:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das funções administrativas no(a) Fundo Municipal de Proteção
e Defesa do Consumidor de São Gabriel da Palha.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do(s) Sr(s). PAULO HENRIQUE COLOMBI, no exercício de 2017, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ainda, em consonância com o Relatório Técnico, a ITC
3758/2018 sugeriu a expedição de recomendação ao
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de
São Gabriel da Palha, na pessoa de seu atual gestor, que
nas futuras prestações de contas, atente para as informações a serem encaminhadas no arquivo do Demonstrativo da Dívida Ativa.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério PúSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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blico de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
que endossou a proposição da área técnica, exposta no
RT 269/2018 e na ITC 3758/2018-3.

dimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
269/2018 e da ITC 3758/2018, encampo os fundamentos
e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.

II – FUNDAMENTAÇÃO

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

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Proteção e Defesa do Consumidor de São Gabriel da
Palha, ora em discussão, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade do Senhor Paulo Henrique Colombi, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadES em
29/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certiﬁca o RT 269/2018-2.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 269/2018 e da Instrução Técnica Conclusiva
3758/2018-3, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de
São Gabriel da Palha, sob responsabilidade dos Senhor
Paulo Henrique Colombi, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2017, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme
artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. RECOMENDAR ao Fundo Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor de São Gabriel da Palha, na pessoa de seu atual gestor, que nas futuras prestações de
contas, atente para as informações a serem encaminhadas no arquivo do Demonstrativo da Dívida Ativa
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

DISPOSITIVO:

2. Unânime.

Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o enten-

3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1419/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04829/2018-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: HSJC - Hospital São José do Calçado
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: MARCIA CRAVO MACHADO, ANA FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual
do Hospital São José do Calçado, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade das Senhoras Márcia Cravo Machado e Ana Francisca Gonçalves da Cruz.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que através do Relatório Técnico 202/2018-9 concluiu pela regularidade das contas das responsáveis enquanto ordenadoras de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil promovida junto aos documentos disponibilizados a esta Corte de Contas, conforme
transcrição a seguir:
GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução
TC 297/2016 com base nos referidos demonstrativos,
conforme quadros abaixo, não sendo constatadas inconsistências.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 18) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
6.200,00
Balanço Orçamentário (b)
6.200,00
Divergência (a-b)
0,00

ve ser igual ao total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 20) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
5.813.449,51
Balanço Orçamentário (b)
5.813.449,51
Divergência (a-b)
0,00

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

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

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

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

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

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada subtraído o total da despesa paga informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 19) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
545.648,84
Balanço Orçamentário (b)
545.648,84
Divergência (a-b)
0,00

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

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço
Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 21) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
57.599,00
Balanço Patrimonial (b)
57.599,00
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve
ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquiSegunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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do do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 22) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
79.496,24
Balanço Patrimonial (b)
79.496,24
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
528.122,57
Balanço Patrimonial (b)
528.122,57
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 23) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 12.768.649,58
Ativo (BALPAT) – I
5.419.695,74
Variações Patrimoniais Dimi- 7.348.953,84
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 12.768.649,58
+V
Passivo (BALPAT) – III
5.419.695,74
Resultado Exercício (BALPAT) 79.496,27
– IV
Variações Patrimoniais Au- 7.428.450,11
mentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das
partidas dobradas.
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:
Tabela 24) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
5.813.449,51
Dotação Atualizada (b)
6.324.276,00
Execução da despesa em rela- -510.826,49
ção à dotação (a-b)

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação atualizada.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.

297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas das Sras. Marcia Cravo Machado e Ana Francisca Gonçalves da
Cruz, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério
Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, que endossou a proposição da área técnica, exposta no RT
202/2018 e na ITC 3365/2018.
II - FUNDAMENTAÇÃO

Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
3365/2018, elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, manifestou seu entendimento, considerando a completude e a análise
de mérito apresentada no RT 202/2018, no sentido
de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica,
com vistas a subsidiar seu posicionamento:

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital
São José do Calçado, ora em discussão, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade das Senhoras Márcia Cravo Machado e Ana Francisca Gonçalves
da Cruz, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as
mencionadas contas.

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a
gestão das Sras. Marcia Cravo Machado e Ana Francisca Gonçalves da Cruz, no exercício de funções como ordenadoras de despesas do Hospital São José do
Calçado, no exercício de 2017.

Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
30/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 202/2018.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC

Da mencionada análise, insculpida no corpo do Rela-

www.tce.es.gov.br
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tório Técnico 202/2018 e da Instrução Técnica Conclusiva 3365/2018, elaborados com base nas informações e documentos apresentados pelas gestoras
responsáveis, extrai-se que as contas ora avaliadas
respeitaram o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Ressalta-se, contudo, que não foi encaminhado o Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno- RELACI. Entretanto, em virtude de não ter sido
feita citação dos responsáveis, acompanho a área técnica, que, sob o aspecto técnico-contábil, indica a regularidade da prestação de contas.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público
Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos
RT 202/2018 e da ITC 3365/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Hospital São José do Calçado, sob responsabilidade
das Senhoras Márcia Cravo Machado e Ana Francisca Gonçalves da Cruz, relativas ao exercício financeiro
de 2017, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-se a devida QUITAÇÃO às responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária

PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da
Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os
autos disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC- 117/2018 – SEGUNDA CÂMA-

da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(relator).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
www.tce.es.gov.br

RA
Processo: 02567/2017-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA - EXERCÍCIO DE
2016 – PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO COM RESSALVA – RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO – DEIXAR
DE APLICAR MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual
de Prefeito do Município de Brejetuba, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade
do Sr. João do Carmo Dias.
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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Cabe ressaltar que o Executivo Municipal não havia
enviado a PCA referente ao ano de 2016, dentro do
prazo legal, conforme consulta ao sistema CidadES
(Identificador:2E76C-68FDB-CC4BB),
depreendendo assim Decisão Monocrática 00468/2017-5, datada de 04/05/2017, peça 04, citando (Termo de Citação
00599//2017-3, peça 05) e notificando (Termo de Notificação 01043//2017-6, peça 06) o responsável para
encaminhar as informações pertinentes.
Com vistas a sanar as pendências, em 31/05/2017 o
responsável trouxe aos autos Protocolo 06510/20174, Defesa/Justificativa, peça 07, bem como Peça Complementar 01902/2017-1, peça 08.
Cumprindo a determinação da Decisão Monocrática
00468/2017-5, o gestor apresentou suas contas, intempestivamente, analisadas pela área técnica gerando o Relatório Técnico nº 042/2018-8, peça 62, seguido da Instrução Técnica Inicial 00095/2018-1, peça
63, elaborados pelo NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, apontando indicativos
de irregularidade aos itens:
2.1 do RT 42/2018 – Descumprimento do prazo para
envio da prestação de contas, passível de multa, conforme art. 135 da Lei Complementar 621/12;
5.1 do RT 42/2018 – Inconsistência na consolidação do
saldo de disponibilidades.
5.2 do RT 42/2018 – Divergência entre o saldo contábil evidenciado no Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras e o valor contábil registrado nos
Balanços Patrimonial e Financeiro.
6.1 do RT 42/2018 – Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o saldo do passivo financeiro eviden-

ciado no Balanço Patrimonial.Base normativa: artigos
85, 89, 100, 101 e 105, da Lei 4.320/1964.
6.2 do RT 42/2018 – Acúmulo de saldo nas contas de
INSS indicando ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos segurados do
RGPS.
6.3 do RT 42/2018 – Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no
anexo do Balanço Patrimonial.
11.1 do RT 42/2018 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a realização de procedimentos de controle necessários e suficientes a embasar o
parecer técnico do controle interno municipal.

da Silva, peça 77, que corroborou com a área técnica,
por ocasião dos termos contidos na ITC 02731/20182, pugnando pela emissão de parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do responsável.
Em 20/06/2018 o Sr. João Carmo Dias, apresentou esclarecimentos e documentos (Protocolo 8356/2018
pelas 79/105) que minuciosamente analisados pela
área técnica opinaram ao final por meio da Manifestação Técnica 00730/2018-4, peça 109, pela APROVAÇÃO COM RESSALVA, com DETERMINAÇÕES ao gestor
e a aplicação de MULTA pelo descumprimento do prazo regulamentar para envio da PCA.
As determinações sugeridas são:

Diante da Decisão SEGEX 0077/2018-1, peça 65, o responsável foi regularmente Citado através do Termo de
Citação 00261/2018-1 para no prazo legal de 30 dias
trazer aos autos justificativas para os devidos apontamentos.

- Adote medidas de controle e evidenciação fidedigna
das informações pertinentes às fontes de recurso utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64 e
Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

Regularmente citado, o interessado não apresentou
justificativas ou documentos que esclarecessem ou
elidissem os indicativos de irregularidades, tendo sido
declarada sua REVELIA pelo relator do processo, Despacho 33441/2018-2, peça 72.

- Providencie que a contabilização esteja em acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Manual
de Contabilidade aplicado ao Setor Público;

Frente aos apontamentos, a Instrução Técnica Conclusiva 02731/2018-2, peça 73, opinou pela REJEIÇÃO
das contas e pela aplicação de MULTA ao responsável, tendo em vista o descumprimento do prazo regulamentar.
O despacho 10619/2018-6, peça 76, nos termos regimentais encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer
3238/2018-2 do Procurador Luís Henrique Anastácio
www.tce.es.gov.br

- Providencie a estruturação do Controle Interno de
modo a garantir seu correto funcionamento (Res.
227/2011, art. 135 do RITCEES).
Nos termos regimentais o Ministério Público de Contas manifestou-se novamente através do Procurador
Luís Henrique Anastácio da Silva, peça 113, que corroborou com a área técnica, por ocasião dos termos da
Manifestação Técnica 00730/2018-4, pugnando pela emissão de parecer prévio pela APROVAÇÃO COM
RESSALVA das contas do responsável, sem prejuízo da
expedição das DETERMINAÇÔES ora sugeridas, bem
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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como pela aplicação de MULTA pelo descumprimento
do prazo regulamentar para apresentação da prestação de contas anual.
É o relatório.
Após, vieram-me os autos para análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que a análise contábil da presente Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de
2016, do Sr. João do Carmo Dias, no exercício da função de ordenador de despesas o município de Brejetuba, frente a Manifestação Técnica 00730/2018-4, elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE que concluiu pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do responsável, pela sugestão de DETERMINAÇÕES, e pela aplicação de
MULTA diante do descumprimento do prazo regulamentar para apresentação da PCA.
Considerando também que o Ministério Público Especial de Contas, através de Parecer do Ministério Público de Contas de nº 4178/2018-6, emitido pelo Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, peça 113,
acompanhou integralmente o entendimento da área
técnica, exposto por ocasião da Manifestação Técnica 00730/2018-4.
No que tange a aplicação de MULTA diante do descumprimento do prazo regulamentar para apresentação da PCA, cabe ressaltar que o Gestor apresentou
justificativa juntada aos autos em 31/05/2017, peça
Complementar 08. Em síntese, o responsável informou que encontrou muito contratempo diante das
mudanças ocorridas com a IN TC 40/2016, principalmente com o formato de algumas peças contábeis, o

que acarretou grande dificuldade na geração dos relatórios por parte da equipe contábil do município.

área técnica e do Ministério Publico Especial de Contas.

Mesmo de diante de todas as dificuldades o Sr. João
do Carmo Dias, no exercício da função de ordenador
de despesas do município de Brejetuba apresentou
suas contas, devidamente analisadas pela área técnica, saneando assim a omissão.

III – CONCLUSÃO

Insta mencionar que o atraso de cerca de 60 dias, em
relação ao prazo de envio da PCA conforme estabelecido no art. 139, da Resolução TC 261/2013, foi devidamente justificado pelo gestor, conforme já relatado nesse voto. Entendo, que o atraso no envio da
PCA ocorreu devido a gestão em unir esforços para
que os arquivos fossem encaminhados a essa Corte de
Contas sem erros ou incompletos, e sim nos moldes
da IN 34/2015 e IN 40/2016, não cabendo a aplicação de multa, mas uma recomendação à gestão que
se atente quanto ao prazo no envio das PCA’s nos próximos exercícios, em conformidade com as DETERMINAÇÕES apresentadas na Manifestação Técnica
00730/2018-4.
Em relação à sugestão de aplicação de MULTA ao Sr.
João do Carmo Dias, fundada no atraso da remessa da
PCA, entendo que este seja o caso de deixar de aplicá-la, considerando que o atraso no envio não comprometeu o julgamento das referidas contas, que ao término de sua análise culminou no opinamento técnico de parecer pela APROVAÇÃO COM RESSALVA, conforme exposto por ocasião da Manifestação Técnica
00730/2018-4. Além disso, há que se ressaltar a boa-fé do gestor no seu envio imediato, bem como na
disposição em esclarecer qualquer ponto de dúvida.
Por fim, acompanho em parte o posicionamento da
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, acompanhando em parte o posicionamento da área técnica e do Ministério Publico Especial de Contas, VOTO no sentido de que a Segunda
Câmara aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio
que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator,
em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Brejetuba a APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Brejetuba, exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. João Carmo Dias.
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor que, nos próximos
exercícios, encaminhe as Prestações de Contas Anuais, conforme estabelecido no art. 139 da Resolução
TC 261/2013.
1.3. DETERMINAR ao atual ordenador de despesas,
ou a quem lhe vier a substituir que:
- Adote medidas de controle e evidenciação fidedigna
das informações pertinentes às fontes de recurso utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64 e
Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
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de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
- Providencie que a contabilização esteja em acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Manual
de Contabilidade aplicado ao Setor Público;
- Providencie a estruturação do Controle Interno de
modo a garantir seu correto funcionamento (Res.
227/2011, art. 135 do RITCEES).
1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo
(relator).
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

www.tce.es.gov.br
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ATOS DOS RELATORES

RELATORES

O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da veriﬁcação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

Atos dos Relatores

munique as providências adotadas a este Tribunal de Contas[1];

DECISÃO MONOCRÁTICA 00103/2019-9

- Promover a oitiva das partes, para que se pronunciem em
até dez dias, em conformidade com o § 3º do art. 307 do RITCEES, e apresentem cópia dos processos relativos às Tomadas de Preços 7/2019, 8/2019, 9/2019 e 10/2019, em especial das atas das sessões;

PROCESSO: 00750/2019-5
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: DELCINEIA RODRIGUES DA SILVEIRA, THIAGO PECANHA LOPES
REPRESENTANTE: CONSTRUTORA ALAS LTDA
PROCURADOR: HEBERT LUIZ DE SOUZA DUTRA (CPF:
710.156.127-68)
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de
adoção de medida cautelar, proposta pela empresa CONSTRUTORA ALAS LTDA. em face da Prefeitura Municipal de
Itapemirim, em razão de supostas irregularidades nos Editais das Tomadas de Preços Nºs 07, 08 , 09 e 010, todas do
exercício 2019.
Submetido os autos à área técnica para instrução, a Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente - SecexEngenharia, por meio da Manifestação Técnica
0452/2019-1, propôs:
- Conhecer da representação, por atender os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 94 da Lei Complementar
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
- Deferir a medida cautelar, em conformidade com o art. 124
da Lei Complementar 621/2012, determinando à Prefeitura
Municipal de Itapemirim, na pessoa do Prefeito Municipal
em exercício, Sr. Thiago Peçanha Lopes, que cumpra a decisão de suspensão das Tomadas de Preços 7/2019, 8/2019,
9/2019 e 10/2019, abstendo-se de homologá-las, publique
extrato na imprensa oﬁcial quanto ao teor da decisão e cowww.tce.es.gov.br

- Dar ciência ao representante do teor da decisão a ser proferida.
No exercício da competência de controle externo atribuído
a este Tribunal de Contas pelo art. 71, caput, da Constituição
Estadual, e por entender que antes de ser adotada a medida cautelar sugerida pela área técnica, devem os responsáveis serem ouvidos, conforme disposto no § 3º, do art. 125,
da Lei Complementar nº 621/2012, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do Sr. Thiago Peçanha Lopes – Prefeito do município de Itapemirim - em exercício, e da Sra. Delcineia Rodrigues da Silveira – Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, concedendo-lhes o prazo de até 3 (três) dias, para
que prestem informações e encaminhem a este Tribunal cópia integral dos processos pertinentes às referidas contratações (Tomadas de Preços Nºs 07/2019, 08/2019, 09/2019 e
010/2019), em especial, das atas das sessões.
Ressalto que o não cumprimento à notiﬁcação no prazo ﬁxado poderá implicar em cominação de multa, nos termos
do art. 135 da Lei Complementar 621/2012. Acompanha essa decisão, integrando-a, cópia da Representação (encaminhar cópia da Petição Inicial 0023/2019-3) e da Manifestação Técnica 00452/2019-1 da SecexEngenharia.
Após manifestação dos responsáveis sejam os autos remetidos ao Gabinete do Relator titular.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019

292

